
‘Jongens, de datum is bekend 
wanneer we naar het School-
buitenhuis kunnen. Het wordt 
in de week van Koningin-
nedag en we gaan...’ Verder 
kwam ik even niet, want er 
ging een luid gejuich op in de 
klas. De jongens uitbundig, 
de meisjes wat naar elkaar 
giechelend. 

Het was februari, 1971. Als onderwij-
zer, ‘meester’, werd er altijd gezegd, 
werkte ik al een aantal jaren aan deze 
school in de Meesterstraat, in de wijk 
Nieuwland. Afwisselend in klas 5, 
dan weer 6. Dat hing van het aantal 
leerlingen af. Hadden we dubbele 
klassen of niet. Dit jaar had ik klas 6 
b, het hoofd van de school, mijnheer 
Van Herwijnen, 6a.
Gelukkig, ik kon weer verder praten. 
Het geroezemoes zakte in, het werd 
zelfs doodstil. Iedereen in spanning, 
van wanneer ? ‘We gaan in de week 
van Koninginnedag, dus eind april. We 
hebben nog wel even... ‘
De rest van de middag voelde je 
de elektrische lading die in de klas 
gekomen was. Ze hadden er nu al zin 
in. We zouden samen met een klas van 
de Julianaschool uit Kethel gaan. Het 
schoolhoofd daar was mijnheer Van 
Velsen, naar in die week bleek een 
strenge, maar rechtvaardige man, die 
door zijn leerlingen, achter zijn rug, 
Vellie werd genoemd.

Katjeskelder
Op maandag 26 april kwamen we met 
twee bussen aan. Het avontuur, voor 
zo’n 90 leerlingen, kon beginnen. Van 
onze school waren als begeleiding 
mee: juf Van Tongeren, mijnheer Van 
Herwijnen en ik. Vanuit de eetzaal 
keek je zo op een zandverstuiving. 
Die week hebben we van alles gedaan. 
Schatgraven, een nachtwandeling, 
klimmen in de bomen, voetballen 
tegen de Julianaschool.  
Sommige jongens maakten stiekem 
uitstapjes naar de Katjeskelder, maar 
uiteindelijk viel het daar hard tegen. In 
april was er nog niet zo veel te doen, 
dus zodoende bleven ze toch maar 

liever bij de rest. Datzelfde gold voor 
het buitenbad De Warande. Nog veel 
te koud voor onze lieve jeugd. Van 
een nachtwandeling is me nog wel wat 
leuks bijgebleven. Diep in het bos, 
druk met zaklampen heen en weer 
zwaaiend, ontdekten onze leerlingen 
ineens een auto. Toen ze er in schenen, 
zagen ze daar een vrijend stelletje. 
Dat wist niet hoe snel ze alles weer in 
orde moesten brengen! Ja, wat wil je. 
Opeens een rumoerige, op de ruiten 
kloppende meute om je heen...

Koning van Siam
Als je de foto van het schatgraven 
bekijkt: alles als één grote kluwen bij 
elkaar. Happen zand die naar elkaar 
werden gegooid en grote vreugde-
kreten als er wat gevoeld, en dus 
gevonden, werd. Na het avondeten 
werd er onder leiding van mijnheer 
Van Velsen heerlijk gezongen. Liedjes 
en melodietjes zijn me bijgebleven. 
De sjeik zat op zijn fiets, hij zag en 
hoorde niets of de koning van Siam, 
die had het zo koud. Toen heeft-ie 
zijn hoofd in de kachel gedouwd. Of 
het O, Manitou, leer ons toch bidden, 

o, Manitou, hak ze tot moes... en alle 
leerlingen dreunden dan met hun vuis-
ten op de tafels. Het gedonder moet tot 
in Oosterhout en Teteringen gehoord 
zijn. Machtig om dat in je herinnerin-
gen terug te halen. 
Hoe het in de slaapzaal ging? Ik zou 
het echt niet meer weten. Van Velsen 
stak meestal na een uurtje gezellig 
rotzooien bij de jongens –  kus-
sengevechten vanaf de rug van een 
andere leerling – een donderpreek 
af en mijnheer Van Herwijnen, als 
oud-militair, liep streng kijkend tussen 
de beddenrijen door. Nou, dat hielp 
drommels goed. ‘s Avonds om 11 of 
12 uur was het echt stil.

Finale
Op vrijdag, Koningin-
nedag, had onze school 
nog wat speciaals. Bij 
de voorwedstrijden voor 
het jaarlijkse School-
voetbaltoernooi, waren 
we doorgedrongen tot de 
finaleronde en die was op 
30 april. Daarom werd 
ons elftal opgehaald door 

een paar actieve ouders die over een 
auto beschikten. Zodoende liepen we 
rillend en geeuwend om negen uur al 
over het vochtige gras te rennen. Ik, 
als hun coach, gaf nog allerlei aan-
wijzingen. Toen het voetbal eenmaal 
bezig was, gebeurde er eigenlijk een 
ramp. Althans voor ons elftal. Een 
speler werd gewisseld, een ander er in, 
maar degene die gewisseld werd, bleef 
er gewoon in en speelde weer mee. 
Niemand had het in het begin door.
Ons elftal stond met 3-0 voor. Tot 
een tegenstander ineens begon te 
roepen: Valsspelers, valsspelers. Als 
straf verloren wij die wedstrijd met 
3 -0. Uiteindelijk werden we vierde. 
Toch nog een mooi resultaat, maar 
de teleurstelling overheerste. Op de 

terugreis naar Oosterhout hing er in 
alle auto’s een bedrukte sfeer. We had-
den door een stomme fout ongelukkig 
verloren...
 ‘s Avonds was die stemming al weer 
grotendeels verdwenen. Gelukkig 
maar, want de afscheidsavond kwam 
er nog aan. De rest van de groep was 
een groot deel van Koninginnedag aan 
het voorbereiden en oefenen geweest. 
Sketches, kleine toneelstukjes, wat 
gedichtjes, enzovoorts. Beide scholen 
zetten hun beste beentjes voor. Vol-
gens mijn herinnering werd ‘Er zit een 
gat in de emmer’ heel leuk gebracht, 
maar vraag me niet meer door wie.
Doodmoe kwamen we zaterdagmor-
gen weer in de Meesterstraat aan. 
Gelukkig hadden we het hele weekend 
om uit te rusten. Het Schoolbuitenhuis 
had in alle harten een speciaal plekje 
veroverd, ook in het mijne, en na ruim 
50 jaar is dat nog steeds zo..

Arie van der Stoep
meester in die jaren aan de Masten-
broekschool
De Meesterstraat
a.vdstoep@knid.nl

Met de Mastenbroekschool op avontuur
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4295,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3450,- 010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.

Schatgraven
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, SGR bijdrage € 5 p.p., 
Calamiteitenfonds € 2,50 en brandstoftoeslag € 2 p.p.p.d.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizenDe mooiste busreizenDe mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 799www.dejongintra.nl/ebtul0210-daagse busreis
Wenen en het Wienerwald

vanaf p.p.

€ 499www.dejongintra.nl/eblub016-daagse busreis
Historische Hanzesteden aan de Oostzee

vanaf p.p.

€ 679www.dejongintra.nl/ebbrn01 8-daagse busreis
De betoverende Harz

vanaf p.p.

€ 80910-daagse busreis
Italiaanse Bloemenrivièra

vanaf p.p.

€ 479 www.dejongintra.nl/ebebr026-daagse busreis
Frankenland en het Steigerwald

www.dejongintra.nl/ebala01www.dejongintra.nl/ebala01

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling    ✔ Gratis omboekservice    ✔ Zekerheid tijdens uw reis

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

Johan van
Voorbrood Meubelen 
overhandigt Peter
zijn prijs; een
prachtige wandklok!

GEFELICITEERD
PETER!

PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft  te doen

Uw contactpersoon:

Peter Sla  06 - 47 55 59 07
E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl



Het vervelende was dat hij na uitstel 
wegens studie nog in militaire dienst 
moest. Hij werd opgeroepen precies 
op zijn verjaardag, wat ik heel ver-
drietig vond. Het was lichting 57-6. 
Ja, zo ging dat toen. Dus samen geen 
vakantie. En ook het jaar daarna, in 
1958 niet. Nu had hij een zus, die iets 
jonger was dan wij en gezamenlijk 
hadden we al wat ervaring met week-
enden naar de jeugdherberg, onder 
andere in Loosduinen. Zijn zus Jannie 
en ik hebben toen besloten om samen 
een jeugdherbergtocht door Nederland 
te maken. Dat is een zeer geslaagde 
tocht geworden, met wisselend weer. 
Hans, een liefhebber van kaartlezen, 
heeft ons geholpen om de planning te 
maken, niet te veel, maar ook niet te 
weinig per dag.
Het vertrek viel in het weekend en 
omdat Hans enige dagen verlof had, 
fietste hij de eerste dagen met ons 
mee. Hoewel ik best fietservaring 
had, elke dag op de fiets naar school 
en later naar kantoor, had ik in het 
begin behoorlijk zadelpijn. De eerste 
overnachting was in de jeugdherberg 

van Amersfoort, een aardig eindje 
vanuit Rotterdam. Je mocht pas na 
vier uur aankomen en de meisjes kwa-
men op een kamer voor meisjes en de 
jongens op een kamer voor jongens. 
Kom daar nu eens om. Daar werd ook 
serieus op gelet. De beheerders van de 
jeugdherbergen werden aangesproken 
met vader en moeder. Na de maaltijd 
had je corvee en de volgende ochtend 
moest je de bedden en de kamer netjes 
achterlaten. En dan moest je voor tien 
uur weer weg zijn. Op naar de vol-
gende bestemming. Dat was Arnhem, 
waar Hans moest afhaken, want daar 
was hij gelegerd. Jannie en ik trokken 
verder, een stuk over de Veluwe. Het 
was de tijd van de bosbessen. Daar 
hebben we van geprofiteerd. Voorover 
gebukt plukten we zakken vol. Er reed 
een koppeltje jongens over het fietspad 
waar wij aan het plukken waren. Ze 
riepen: “met je dikke k…”, en dat met 
maatje 36. We kochten verse witte 
broodjes, roomboter en basterdsuiker. 
Met die bosbessen ertussen was dat 
smullen onderweg.
Stempel

Zo fietsten we van de ene jeugd-
herberg naar de andere. Je had een 
lidmaatschapskaart en voor elke over-
nachting kreeg je daar een stempel in 
en soms een plaatje van de jeugdher-
berg. Na de genoemde plaatsen deden 
we nog aan o.a. Terborg en Denekamp. 
Vanuit deze plaats fietsten we met nog 
wat jongeren na het avondeten, tussen 
de velden door naar Duitsland, en wel 
zonder paspoort. Geen grenswachter 
gezien. Ik meen dat het in Terborg was 
dat de jeugdherbergvader erg streng 

was. Hij was van het “volksdansen” 
en wij niet zo. Met nog wat jongelui 
zijn we toen naar de dorpsbioscoop 
gegaan. Dat was wel riskant, want we 
moesten om 10 uur altijd binnen zijn. 
Dat is dus niet helemaal gelukt, we 
waren net iets te laat en dat kregen we 
op een onaardige manier te horen. Bij 
het naar binnengaan kreeg ik zelfs een 
schop onder mijn achterste.
Het was een mooie en fijne tocht, al 
eindigde hij minder prettig. De laatste 
dag hadden we een behoorlijke afstand 

af te leggen en hadden we stevige 
tegenwind. Als we even van de fiets 
afstapten voor een rustpauze, kwamen 
we bijna niet meer van de grond. Maar 
we hebben het toch volbracht. Het was 
mijn enige lange fietstocht op deze 
manier. Het jaar erna was Hans “af-
gezwaaid” en maakten we ons eerste 
buitenlandse busreisje naar Oostenrijk.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Fietstocht met zadelpijn en bosbessen
Na gediplomeerd van school te zijn gekomen en daarna nog een 
type- en stenocursus te hebben gevolgd, kwam ik in 1956 te 
werken op de administratie van een school. Omdat ik toen een 
salaris ontving schreef ik me in voor dansles bij Pierre Zom. Na 
enige maanden daar te hebben gedanst kreeg ik er verkering 
met Hans, de man met wie ik nu bijna 61 jaar ben getrouwd. 
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Tussenstop onderweg naar de volgende jeugdherberg.

CCtjeCCtje

Als de zon een beetje schijnt waarschuwt 
het weerbericht ons ogenblikkelijk dat 
we niet moeten verbranden en krijgen 
we allerlei wijze raad en verschillende 
manieren aangereikt om ons in te smeren. 
Op radio, TV en in de krant. Weten de 
mensen dat zelf niet meer? Is het weer 
om naar zee te gaan krijgen we duizend 
en een aanwijzingen hoe je het beste niet 
kunt verzuipen. Wil je liever niet dat er 
bij je wordt ingebroken krijg je allerlei 
aanbevelingen hoe je je huis kunt beveili-
gen, in zo ruime mate dat je je een beetje 
onveilig gaat voelen zolang als je alle 
goede raad nog niet hebt opgevolgd. Als 
het strakjes weer gaat sneeuwen zijn de 
wijze raadgevingen op de radio weer niet 
van de lucht. Is iedereen debiel gewor-
den? Moeten we in dit kleine landje waar 
zelden iets ergs gebeurt zo gepamperd 
worden, kunnen we dan niets meer zelf? 

En dan te weten dat als er eens een keer 
iets rampzalige gebeurt dit altijd weer als 
een verrassing komt.

Denk aan verleden jaar om deze tijd: nu 
schijnen de rivieren half droog te staan, 
(niet te dicht bij langsvarende schepen 
gaan zwemmen jongelui !), toen spoelde 
half Valkenburg en omstreken van de 
wereld.

Je hoort er niet veel meer van. Als je er 
al iets over hoort is het dat de boel nog in 
de verste verte niet is geregeld. Als de di-
videndbelasting moet worden opgeheven 
is dat zelfs zonder dat iemand het weet al 
geregeld, maar normale gewone dingen 
kunnen wachten of zijn heel ingewikkeld. 
Denk aan die arme Groningers in hun 
ingestorte huizen.

Waar ik ook altijd aan moet denken: een 

jaar of dertig misschien wel geleden was 
er in Limburg een behoorlijk heftige aard-
beving. Anders dan die later in Groningen, 
maar Nederland was geschokt, dat weet ik 
nog goed, ik zat met een mooie vriendin, 
dat heeft er natuurlijk niets mee te maken, 
op het strand van Curaçao en ik las het 
daar in de krant, het was heel heftig. 
Ik heb er eigenlijk nooit meer iets van 
gehoord om u de waarheid te zeggen. Hoe 
zou dat nou komen?

En dan zul je zeggen “daar heb je hem 
weer”, maar ik zeg u, dat komt omdat het 
niet in Amsterdam was! Overdrijf ik? Nee 
hoor, geenszins. Weet u nog de “Bijlmer-
ramp”? Een vliegtuig viel op twee flats in 
de Bijlmer. Heel erg hoor, daar niet van, 
maar radio en televisie zijn er weken mee 
bezig geweest, en zelfs nu nog wordt er 
regelmatig aan gerefereerd. Terwijl een 
van de grootste raadsels, zeker wat mij 
betreft, was dat er zoveel Ghanezen onder 
de slachtoffers waren. Ghanezen? Wat 
deden die daar dan? Ja, daar kwamen we 
natuurlijk niet helemaal uit. Er waren ook 
wat Antilliaanse slachtoffers. De Antilli-
aanse premier kwam de oceaan over voor 
de begrafenisplechtigheid. Kortom, het 

was een ramp van ongekende proporties. 
Weet u waarom? Ik zei het al, omdat het 
in Mokum was.

Als dat vliegtuig op Middelburg was 
gepleurd dan had je er nooit meer iets 
over gehoord.

Betutteling                        
Misschien is het u ook opgevallen, (ik moet misschien schrijven “jou 
ook opgevallen”, want in missieven van het goede doel of van de 
bank of van de verzekering of wat al drukwerk in mijn bus valt is het 
“je” voor en “jouw” na, dat is kennelijk in het echelon van hogere 
heren met elkaar afgesproken), opgevallen dus dat we hier in Neder-
land zo ongelofelijk betuttelend bezig zijn.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen? 
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij 
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw 
sto eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels 
aan het juiste adres.

 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. 
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het 
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken 
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook 

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van 
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect 
zitcomfort. 

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Wiekenweg 59
3815 KL Amersfoort
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18 

Schiedam:
010 27 34 727
Amsterdam:
020 24 43 189

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen? 
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij 
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw 
sto eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels 
aan het juiste adres.

 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. 
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het 
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken 
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook 

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van 
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect 
zitcomfort. 

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Kleiweg 127b
3051 GM Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18 

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
	 stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
KvK nummer 24448641

(bgg 06 158 204 71)

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

Uitgebreid brunchen tijdens een 
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live 
muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00   
Juli 31   Aug 07, 28  
Sept 03*, 04*, 18  Okt 02, 30   
Nov 13, 27    Dec 11, 18, 26*

Voor een gezellige avond uit met 
diner en entertainment! 
Incl. amuse, diner, dessert, live muziek & 
entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
Juli 30   Aug 27   
Sept 03*, 17  Okt 01, 15*, 29  
Nov 12, 26  Dec 10, 25*

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

   REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHT WOUDRICHEM

Koffie of thee met gebak | Flakkeese Koffietafel | Koud- en warm dinerbuffet

      DONDERDAG 11 AUGUSTUS
      DONDERDAG 11 AUGUSTUS

08:30uur - 20:00uur

v.a. € 89,50

DAGTOCHTEN
Aug      Woudrichem Sept      Kinderdijk  
Okt    Maassluis

11
6

15

PARTYSERVICE.NL
OF BEL NAAR 0187 - 642 090 

      pz@partyservice.nl   
      www.partyservice.nl/vacatures

Solliciteren? 

Locaties

VACATURES

- Matroos / Stuurman

- Zelfstandig werkend kok
- Hulpkok 
- Service en bediening 

KADE17, MPS Brandaris, MPS de Ameland,  
Rederij Fortuna, Parel van de Maas
Rederij Gemini en Landhuis de Oliphant

Voor onze schepen en locaties in 
Rotterdam, Schiedam en Spijkenisse 
zijn wij op zoek naar: 

i

- Schipper
25%
LAST MINUTE
KORTING

Verhuur van vrijstaande bungalows
te midden van de bossen



Ken je dit nog? 

 266   

 268   Nr.

Nr.

K

Ken je dit nog? Weet u wie de man op de foto is die het aapje vasthoudt? Heeft u bijzondere herinne-
ringen aan hem? Laat het ons weten. We zijn benieuwd naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. 
Stuur ze ons, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of 
naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de web-
site www.deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.  

Jan van Stipriaan: “Op de foto zien we de molen 
De Vier Winden. Die staat aan de Terbregse 
Rechter Rottekade. Nummer 91, om precies te 
zijn. Langs de Rotte dus. De molen dateert al 
uit 1775 en is het verre verleden ook al eens 
afgebrand. Het is een graanmolen, die sinds 
1888 met een stoommachine werd aangedre-
ven. Het had overigens niet veel gescheeld of 
de molen was er niet meer. Rond 1925 werd 
overwogen om ‘m te slopen. De gemeente Hil-
legersberg, toen nog een zelfstandige gemeente, 
heeft ‘m toen aangekocht en verhuurd aan een 
molenaar. In 1934 kwam er een grote renovatie. 
Een molenmaker uit Moerkapelle heeft hem 
toen helemaal gemoderniseerd. Maar in 1939 
werd de molen toch buiten bedrijf gesteld. 
Tot in 1942 dedraad weer werd opgepakt. Dat 
gebeurde omdat de meelfabriek ‘Hollandia’ door 
het bombardement op Rotterdam was vernield. 
De molen kon zonder elektriciteit toch malen 
op windkracht. En zo deed de molen goede 
zaken. In 1980 is er nog een restauratie geweest. 
En in 1996 werd er een grutterij gevestigd die 
daarvoor in de molen De Walvisch in Schiedam 
zat. Hoe ik dat allemaal weet? Ik heb via jullie 
krant die twee schitterende boeken ‘Groot Rot-
terdams Molenboek’  deel 1 en 2 gekocht. Daar 
staat het allemaal in. Een echte aanrader voor 
wie wat meer wil weten over alle molens van 
Rotterdam.” 

Arie de Leede: “Op de foto zie je de korenmolen 
de Vier Winden gebouwd in 1776. Vroeger werd 
er gaan gemalen maar tegenwoordig is het een 

grutterij wat je alles kan kopen om brood, koek-
jes cake enz. te bakken. In het huis links van de 
molen woonde de familie Jan Luyt. Zij hadden 
een transportbedrijf en handel in zand en grind. 
Mijn schoonvader heeft daar tot aan zijn pensi-
oen gewerkt en Arie heeft daar ook een aantal 
jaren gewerkt. Arie woonde met zijn familie aan 
diezelfde Rottekade dat werd vroeger het Dijkje 
genoemd. Ikzelf woonde aan de overkant bij de 
Irenebrug naast mijn opa en oma. Opa was de 
bruggewachter tot ong. 1963. Voor de jeugd was 
het een eldorado, ‘s zomers zwemmen, varen, 
vissen en ‘s winters kon je toen nog bijna elle 
winter schaatsen.” 

Jacob Hamerlinck: “Dit moet haast wel de Rotte 
zijn. Een heerlijk riviertje waar je lekker langs 
kunt fi etsen op je racefi ets. Dat is tenminste wat 
ik jaren heb gedaan. Meestal in m’n eentje. De 
bewoners langs de rivier zullen niet zo blij zijn 
met pelotonnetjes met wielrenners, zeker niet in 
deze tijd waarin sommigen het in hun hoofd ha-
len om ‘Tour de France-je’ te spelen. Maar met 
een beetje respect voor elkaar moet het allemaal 
wel kunnen op de weggetjes langs de rivier. Ik 
weet dat Wilfried de Jong (van Waardenberg en 
de Jong) er ook regelmatig een rondje fi etst. Ik 
ben hem er wel eens tegen gekomen.” 

Sjaak Neuteboom: “Dit is de Rotte op z’n 
mooist, met een molen en een klein plezierbootje 
langs de kant. Zelf vind ik het deel bij het buurt-
schap Oud Verlaat het leukst. Maar misschien 
komt dat wel door het café Oud Verlaat dat 

daar al sinds mensenheugenis zit. Pas nog heb 
ik daar een mooi verhaal over gelezen over 
vroeger. Toen was er een café-eigenaar die ook 
vis verkocht. En er voer ooit een pont en een 
passagiersschip over de Rotte. Dat is allemaal 
verdwenen. Maar wat er voor terug gekomen is, 
is recreatie in alle soorten en maten. Zowel op 
de rivier als langs de oevers. Een heerlijke plek 
waar het goed toeven is.”

Jolande Dingemans: “U vroeg wat er vroeger 
gebeurde op de Rotte. Nou, ik weet wel dat we 
er in de wintertijd als er ijs lag, met z’n allen 
heerlijk op schaatsten. Er werd gezwierd en 
gesprint en zelfs ringsteken op het ijs vond er 
plaats. ‘s Zomers zwommen we in de rivier als 
het erg warm was. Een mooie tijd was dat.” 

Jaap de Wit: “Als je mensen van buiten Rot-
terdam deze foto zou sturen en zou zeggen dat 
dit nu Rotterdam is, zouden ze je niet geloven. 
En toch is het zo. Misschien wel het allermooiste 
stukje van Rotterdam. En inderdaad de naamge-
ver van onze mooie stad: de Rotte. Vroeger vast 
wel een ‘werkrivier’  maar nu toch vooral een 
recreatieve stroom naar de werkstad. Veel lage 
bruggen waar geen grote schepen onderdoor 
kunnen zonder de bruggen te openen. Misschien 
maar beter ook. Ik kom er nog wel eens op visite 
bij familie en wat mij altijd opvalt is dat er altijd 
fi etsers rond de rivier te vinden zijn. De dijk is 
ook op sommige plaatsen zo smal dat het wel 
een fi etspad lijkt. Soms wordt het dan te druk, 
maar tegelijk is het een heerlijke plek om te 
zijn.” 

Ook deze zomer gebeurt er weer veel leuks op de 
Rotte. Zo is er op zaterdag 27 augustus een ‘Dra-
kenbootrace’. Marielle van den Berge 
vertelt daarover het volgende:

“Spektakel, water, boten met mensen 
in vrolijke kleuren, teamspirit, compe-
titie, buitenlucht en muziek: een greep 
uit de elementen die een Drakenboot-
race zo aantrekkelijk maken voor 
deelnemers én toeschouwers. Zaterdag 
27 augustus is de vierde editie van de 
Drakenbootrace op de Rotte. Kom kij-
ken! Volgens de eeuwenoude Chinese 

traditie strijden teams in echte drakenboten om 
de eerste plek. Aangevoerd door het luide trom-
geroffel en de aanmoedigingen van het publiek 
vanaf de oevers, peddelen de teams zich naar de 
fi nish. Een groot spektakel dat voor de vierde 
keer op plezierrivier De Rotte plaatsvindt!
Het parcours van de race is 180 meter. De 
race van zo’n anderhalve minuut per keer is 
zwaar en lang genoeg om de competitie volop 
te beleven, kansen op winst te krijgen en weer 
kwijt te raken… Een team bestaat uit minimaal 
14 en maximaal 18 deelnemers. Ervaring of 
geen ervaring, vriendenteams, businessteams of 
gelegenheidsteams, iedereen is welkom. Dutch 
Dragons zorgt voor de boten, de stuurman en 
een drummer. De race is niet alleen gaaf om 
aan mee te doen. Het is ook een ware beleving 
om als toeschouwer te bewonderen. De muziek, 
de drum, het spektakel en de explosiviteit van 
de races maakt dat het een genot is om naar te 
kijken. De kades van de Rotte bieden de ruimte 
aan vele toeschouwers.
Naast deze spannende drakenbootraces is er nog 
veel meer te beleven. De race is onderdeel van 
het Waterfestival aan de Rotte. Er zijn kano’s 
en SUP’s om mee te varen, waterballen om mee 
over het water te lopen, sloeproeiclinics, een 
klimwand en een obstakelparcours. Liever niet 
het water op en toch genieten? Dat kan op het 
‘strand aan de Rotte‘. Strandstoelen, parasols, 
palmbomen, een DJ die loungemuziek draait. 
Kennismaken met een boswachter of imker uit 
het Rottemerengebied is ook een optie. Genoeg 
te doen voor jong en oud! Meer weten over de 
Drakenbootrace op de Rotte of het Waterfestival 
aan de Rotte? Kijk op www.derotte.nl/draken-
bootrace of www.derotte.nl/waterfestival.”

 Het is goed toeven aan de Rotte   
Veel reacties kwamen er niet op de Ken je dit nog-foto van vier weken 
geleden. Dat was een algemeen plaatje van de Rotte. Met een molen 
en een bootje erop. Misschien wat te algemeen om over in de pen te 

klimmen of op het toetsenbord te gaan rammelen. Toch waren er weer een paar 
mooie reacties bij. Die treft u op deze pagina aan. 
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 De molen De Vier Winden aan de Rotte.   

 Op 27 augustus is er een drakenbootrace op de Rotte.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870



Alweer tien jaar geleden ben 
ik gescheiden. Mijn vader 
overleed 15 jaar geleden en 
mijn moeder eind december 
vorig jaar. Onlangs nam mijn 
ex contact met mij op om zijn 
deel van mijn vaders erfenis 
op te eisen; die was volgens 
hem nog niet verdeeld. Heeft 
hij daar recht op?

 Met het erfdeel van uw vader bedoelt 
u waarschijnlijk uw niet opeisbare 
vordering op uw moeder, die nu van-
wege het overlijden van moeder is 
vrijgevallen. Het kan inderdaad zijn 
dat u deze erfenis van uw vader nog 
moet delen met uw ex-echtgenoot. 
Om dit te kunnen bepalen, moeten 
eerst een aantal dingen duidelijk zijn. 
Allereerst is van belang of u getrouwd 
was met huwelijkse voorwaarden. In 
die voorwaarden kunt u teruglezen 
wat van wie was/is en wanneer er wel 
of niet alsnog verrekend moet worden 
met elkaar. Ook treft u daarin aan óf 
en zo ja, hoe er bij echtscheiding ge-
deeld moet worden; dit staat vaak on-
der het kopje ‘Verrekenen’. Was u in 

gemeenschap van goederen getrouwd 
dan kan het zijn dat de nalatenschap 
van uw vader in de gemeenschap van 
goederen is gevallen en dat de helft 
dus inderdaad uw ex toekomt. Maar 
om dat zeker te weten is vervolgens 
weer het testament van uw vader van 
belang. Staat er in dat testament dat 
hij zijn nalatenschap met uitsluiting 
nalaat, dan is de erfenis van vader 
uw privébezit en blijft dat ook. Als 
u in gemeenschap van goederen 

was getrouwd en uw vader had geen 
testament of een testament zonder 
uitsluitingsclausule dan bestaat nog 
steeds de kans dat u inderdaad nog de 
erfenis van uw vader moet delen.

Maar voor het zover is, moet u ook 
uw echtscheidingsconvenant nog 
nakijken. In deze overeenkomst heeft 
u afspraken gemaakt over de verde-
ling van de bezittingen en schulden. 
De nalatenschap van uw vader is 

een vordering van u op uw moeder 
en als deze tot de gemeenschap van 
goederen behoorde, zou deze dus 
ook verdeeld moeten zijn in het 
convenant. Het probleem is echter dat 
veel kinderen de vordering op hun 
langstlevende ouder niet als vordering 
ervaren en die dus ook geen rol laten 
spelen in de verdeling van het huwe-
lijksvermogen. Is de nalatenschap van 
vader opgenomen in de verdeling dan 
heeft uw ex opnieuw geen punt. Maar 
is de erfenis van vader toen vergeten 
dan kan hij alsnog wel aanspraak 
maken op zijn deel.

Wanneer uw ex-echtgenoot inderdaad 
nog recht heeft op zijn deel van de 
vordering die u op uw moeder heeft, 
is de nalatenschap van vader hopelijk 
toen wel vastgesteld. Is dat niet het 
geval dan kunt u bij de dienst nabe-
staanden van de Belastingdienst de 
aangifte erfbelasting opvragen zodat 
u een uitgangspunt heeft voor de 
berekening van het bedrag waar uw 
ex-echtgenoot nog recht op heeft.

Van de nalatenschap van moeder 
krijgt uw ex-echtgenoot in ieder geval 
niets omdat het huwelijk al voor haar 
overlijden is ontbonden.
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Guldens omwisselen
In veel nalatenschappen vinden we 
nog guldenbiljetten. Deze kunnen 
nog tot 2032 bij De Nederlandse 
Bank worden ingewisseld, maar niet 
allemaal. Het oude briefje van ƒ25 
en alle ƒ5 biljetten zijn slechts om te 
wisselen tot 2025. Omwisselen kan in 
de ochtend bij de Nederlandse Bank, 
tijdelijk in Haarlem, na het maken 
van een afspraak of u kunt de biljet-
ten opsturen met het formulier en een 
kopie van uw identiteitsbewijs. Na 
2032 hebben de guldenbiljetten nog 
slechts verzamelaarswaarde.

Erfenis ‘doorgeven’
Niet iedereen zit op een erfenis te 
wachten; soms omdat het gedoe is, 
soms omdat de relatie met de over-
ledene slecht was, soms omdat de 
ontvanger dan huur- of zorgtoeslag 
kwijtraakt. Een erfenis ‘doorgeven’ 
kan echter niet. Wel kan de ontvanger 
verwerpen en als het testament het 
toelaat dan erven de kinderen van 
de persoon die verworpen heeft als 
plaatsvervullers samen de erfenis. 
Wordt er verworpen om zo minder 
erfbelasting te betalen, dan gaat die 
vlieger niet op want de wet zegt dat 
de erfbelasting dan toch berekend 

wordt alsof de persoon die verworpen 
heeft, geërfd heeft. Deze mogelijk-
heid lijkt te ontstaan, bijvoorbeeld 
als de erfgenaam veel kinderen heeft; 
door de vrijstellingen zou er dan geen 
of minder erfbelasting verschuldigd 
zijn. Maar dait pakt dus anders uit.

Onterfd kind informeren?
Is een kind per testament onterfd dan 
kan dit kind een beroep doen op de 
legitieme portie. Dit moet gebeuren 
binnen vijf jaar na het overlijden van 
de persoon die hem of haar onterfd 
heeft. Gevolg is dat de erfenis vijf 
jaar niet verdeeld kan worden want er 
blijft gedurende die vijf jaar steeds de 
onzekerheid of het onterfde kind toch 
niet om de legitieme portie komt. 
Om dat probleem te vermijden, kan 
het onterfde kind gevraagd worden 
om binnen een bepaalde termijn te 
beslissen. Beslist het kind binnen 
deze termijn niet dan is zijn recht op 

de legitieme portie verspeeld. 

Brief Belastingdienst na 
overlijden
Vanaf 1 juli 2022 gebruikt de Belas-
tingdienst een nieuwe versie van een 
condoleancebrief die ter begeleiding 
wordt meegestuurd bij het verzoek 
aan de nabestaanden om een con-
tactpersoon door te geven voor het 
afwikkelen van de de belasting- en 
toeslagzaken van de overledene. Uit 
een test is gebleken dat de condo-
leancebrief van de Belastingdienst 
inhoudelijk duidelijk is, maar niet 
vriendelijk of empathisch overkomt. 
In de nieuwe versie wordt niet meer 
gesproken over erfbelasting, maar 
richt de dienst zich op het over-
brengen van de condoleances en het 
verzoek voor een contactpersoon. De 
Belastingdienst hoopt zo beter aan te 
sluiten bij de situatie en emoties van 
de nabestaanden.

Uit de praktijk 

Het testament van een al lang geleden 
overleden persoon kan zelfs na lange 
tijd nog effect hebben. Dat bleek weer 
eens in de zaak van een samengesteld 
gezin. Na het overlijden van meneer 
als langstlevende in zijn nieuwe relatie 
wilden zijn kinderen én de nieuwe 
partner weten waaruit de nalatenschap 
van meneer bestond. De executeur had 
in de afwikkeling na het overlijden van 
meneer wel een boedelbeschrijving 
opgesteld maar niet verder gekeken dan 
het testament van de overledene zelf. 
Dat deden wij op verzoek van een van 
de erfgenamen wel en we ontdekten dat 
de huidige partner van meneer van haar 
(rijke) ouders met een harde uitsluiting 
had geërfd. Dus dat wat zij van haar 
ouders heeft geërfd altijd privébezit 
blijft. Dat had gevolgen voor de grootte 
en verdeling van de nalatenschap van 
meneer. Zijn nalatenschap betreft door 
de uitsluiting alleen de helft van het 
gezamenlijk vermogen en de privébezit-
tingen van meneer. 
Hier blijkt maar weer uit dat het goed is 
om oude testamenten te bewaren, ze te 
bestuderen en mogelijke gevolgen ervan 
in een nieuw opengevallen nalatenschap 
mee te nemen. Hier ging het om de 
uitsluitingsclausule. Vaker gaat het om 
tweetrapsmakingen of vruchtgebruik; 
vooral bij testamenten van vóór 2003. 
Erfenissen van ouders spelen dus een 
belangrijke rol in de afwikkeling van 
uw eigen nalatenschap of die van uw 
partner. Tijdens leven alles uitzoeken en 
goed vastleggen helpt later de erfgena-
men! Wij helpen u daarbij graag.   

?

Extra aflossen  Nu de hypo-
theekrente stijgt, kan het – uiter-
aard afhankelijk van de rente die 
u op dit moment betaalt – zinvol 
zijn om boetevrij extra af te lossen. 
De boeterente die u betaalt bij 
vroegtijdig afl ossen, komt alleen 
aan de orde wanneer de huidige 
hypotheekrente lager is dan die 
van het lopende contract. Extra 
afl ossen kan nu dus soms ‘gratis’.

AOW tegoed  Is uw inkomen 
niet hoger dan 110% van het 
minimumloon (2022: €1.268 voor 
alleenstaanden en €1.716 voor 
(echt)paren)) dan heeft u recht op 
een AOW-tegoed van de gemeente 
Rotterdam. Met dat tegoed mag 
u €450 uitgeven in geselec-
teerde winkels voor geselecteerde 
producten. Uit gegevens van de 
gemeente blijkt dat 40% van de 
Rotterdammers die er recht op heb-
ben er geen gebruik van te maken. 
Aanvragen kan via tel.14 010.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Vaders erfdelen delen met mijn ex? 
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WIJ ZIJN BETROKKEN EN TOEGEWIJD 

Trots op onze historie en uitvaartkeurmerk. 
Wij nemen ons vak serieus. Zijn gediplomeerd en gecertificeerd.
Bij ons geen onaangename verrassingen of gedoe.
Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Meer weten over onze uitvaartprofessionals?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons 
op.

cvu.nl/toegewijd 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

Kijk voor meer informatie op de  
website, of vraag een folder aan. 

Tel.:  010-4194010 

www.uvvw.nl 
email: info@uvvw.nl 

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht)

Reserveer online via www.rivercruiserotterdam.nl of bel 010 - 302 0288

Een gezellige rondvaart met het nostalgische schip
"Nehalennia" door de havens waar vrachtgiganten, ferry’s,
cruiseschepen en sleepboten hun thuishaven hebben.

Stap aan boord van mps. Liza voor een rondvaart langs alle
highlights van Rotterdam. Bewonder de imposante skyline
terwijl een live gids je alle ins en outs!

Klassieke Havenrondvaart 2 uur

€ 15,00 € 16,00€ 13,50

Rondvaart Skyline 1 uur
Deze havenrondvaart met live gids is een must-do! De gids
vertelt je alles over de containerschepen, de overslaghavens,
de geschiedenis en het heden.

Havenrondvaart 1½ uur

BOOMPJESKADE BIJ ERASMUSBRUG PARKHAVEN TEGENOVER EUROMAST PARKHAVEN TEGENOVER EUROMAST

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

>   Alle soorten bestratingen
>   Ophogen & schoonmaken
>   Voor- en najaarsbeurten
>   Onderhoud &  snoeien
>   Wĳ kunnen ook voor alle  

materialen zorgen

>   Afvoer van het vuil
>   Duidelijke prijsopgave
>   Garantie op al ons werk
>   Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUISHIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!

BEL 0180 - 820244

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE 
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Wilt u nog

eerdere krant
teruglezen?

lekker
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl Tel. 0180-820244
Bel Willy of Timo
Adverteren?



Het hotel was goed en het eten rede-
lijk, de zee warm en af en toe wild. Zo 
erg zelfs dat de branding af en toe met 
grote klappen aan het strand belandde. 
We liepen op een dag te wandelen en 
twee wat oudere dames in een Oost-
Europese bikini’s werden door een 
grote golf gegrepen en letterlijk uit 
hun zwemkleding gespoeld.
Bij het eerste ontbijt hadden we ook 
gelijk een exotisch gevoel, want voor 
het grote raam langs liep een kameel. 
Later bleek dat het dier gebruikt werd 
door de plaatselijke Roteb. Hij of 
zij , dat kon ik zo snel niet zien, had 
manden omhangen, waarin opgeraapt 
papier, blikjes enzovoorts ging.
We wilden ook nog een keer in een 
groot kiprestaurant gaan eten, maar 
daar hebben we vanaf gezien, toen 
we bemerkten dat de kratten met ge-
slachte kippen die voor de deur in de 
zon stonden, gebruikt werden door een 
hond, om er eens lekker lang tegenaan 
te pissen.
’s Avonds was er live muziek, maar 
dat hield om een uur of elf op. Op 
zekere avond was het erg gezellig, 
de muziek ging naar huis, maar een 
Duitser haalde een accordeon en het 
feest ging door, tot de manager van het 
hotel kwam en gebood om te stoppen 
met muziek maken, dat werd nog een 
opstootje en Kitty dacht er goed aan 
te doen om de manager op andere 
gedachten te brengen, door met hem 
te gaan dansen. Nou dat pakte niet 
goed uit, hij kreeg , zoals dat heet ‘het 
schuim op den bek’, en ik denk dat er 
doden waren gevallen als hij een wa-
pen had gehad. Het geheel werd gesust 
en we gingen verder zonder muziek, 
later begrepen we dat van (communis-
tische) staatswege was verordonneerd, 
dat het om elf uur stil moest zijn en de 
brave man was doodsbenauwd om zijn 
baantje te verliezen.

Erg groot ego
Verder waren de Bulgaarse mannen 
behept met een erg groot ego, ze 
waren er van overtuigd dat de dames 
speciaal voor hen naar het Goudstrand 
gekomen waren, we hadden een jong 
en gescheiden vrouwtje in het gezel-
schap, die vroeg of ze voortaan met 

ons mee mocht om te eten enzo-
voorts, want ze werd niet goed van 
de vervelende aandacht. Er was zelfs 
een man via de regenpijp haar balkon 
opgeklommen en haar slaapkamer 
ingegaan.
Marian, onze oudste dochter, kreeg 
van een bloemenvrouwtje, u kent 
ze wel, ze verkopen rozen per stuk, 
namens een jongen verderop een roos 
aangeboden, ze wilde hem (de roos, 
maar ook de jongen) niet.
Later kwam er ook een fles wijn. Deze 
teruggeven lukte ook niet. Aan het 
eind van de avond vroeg de jongen 
of Marian meeging, maar ze was het 
gedoe zo zat dat ze weigerde en boos 
dat hij was!
De avond erop zat dezelfde jongen 
met een meisje achterin de tuin aan 
een tafeltje, Marian zei: “Ik zal ‘m is 
terugpakken“ en liet de bloemendame 
een roos bij de jongen bezorgen. Hij 
keek vreemd op en Marian zwaaide 
minzaam naar hem. De stoom kwam 
uit zijn oren.

Kiespijn
Nou kreeg ik daar ook nog kiespijn, 
eerst denk je ‘ dat red ik nog wel tot 
mijn terugkomst in Nederland’. Maar 
op een gegeven moment kon ik ook 
met pijnstillers niet meer slapen. Dus 
geinformeerd bij de hostess. Nou, ik 
moest maar een taxi nemen naar de 
havenstad Varna. Vlak bij de opera 
was een tandkliniek.
De taxichauffeur bleek een ex-
kamikazepiloot of aan minstens een 
oog blind. Vrachtwagens scheen hij 
niet waar te nemen, bussen waren er 
om uit te dagen en ik weet nu nog niet 
wie er in de Bulgaarse verkeersregels 
voorrang heeft, aan het getoeter en 
ander kabaal om ons heen te horen, in 
ieder geval niet onze taxi. Ik had op 
slag geen kiespijn meer.
Na te zijn uitgestapt en op een bankje 
onze polsslag weer tot normale waarde 
te hebben laten dalen, gingen we 
op zoek. Nu is Bulgaars niet mijn 
favoriete taal, dit in tegenstelling tot 
de mensen die ik aansprak, want zij 
spraken juist niets anders. Maar uitein-
delijk troffen we een jonge dame, die 
de agent kwam helpen die we aanspra-

ken. En zij bleek Engels te spreken.
Het klopte, we waren aan het juiste 
adres. We gingen naar binnen en uit-
eindelijk kwamen we in een wachtka-
mer, waar heel veel mensen zaten en 
niemand me begreep. Vanachter een 
deur kwam het geluid van een tand-
artsboor en kreten van smart en zo.
De ruimte die ik even later binnenliep, 
leek een beetje op Dante’s Inferno. 
Naast elkaar stonden drie ouderwetse 
tandartsstoelen. In iedere stoel een 

persoon, ernaast een tandarts, dat wil 
zeggen ze stonden in geopende mon-
den te klooien. En naast iedere stoel 
stond een emmer, met daarin bloederig 
verband, watten en getrokken tanden 
en kiezen. Nooit was ik bang voor de 
tandarts, maar ik kon me nu voorstel-
len, dat er mensen zijn die nooit meer 
durven te gaan.

Volksopstand
Bezorgd stond ik alles te aanschou-
wen, tot ik werd aangesproken, 
uiteraard in het Bulgaars, door een 
Walkure. U kent ze wel uit de opera’s 
van Wagner, maar daar hebben ze 
van die Vikinghelmen op en meten 
ongeveer 2 kubieke meter. Gelukkig 
sprak ze Duits.
Mijn probleem had ik snel uitge-
legd. Maar ondertussen was er in de 
wachtkamer een volksopstand uitge-
broken, Mijn vrouw Kitty zat daar 
nietsvermoedend tussen. De andere 
wachtenden waren tot de conclusie 

gekomen dat die vuige kapitalist was 
voorgedrongen. De Walkure opende 
de deur en blafte wat woest klin-
kende volzinnen de ruimte in. De rust 
was meteen hersteld. Mij maakte ze 
duidelijk, dat ik alleen behandeld kon 
worden als ik bij de ziekenkas aan de 
overzijde van het plein een papiertje 
ging halen of kopen. Ik kreeg ook nog 
een briefje mee. Dat zit zo. We gingen 
naar het aangewezen gebouw, dacht 
ik, en we verbaasden ons er al over dat 

de portier gewapend was. Ik knikte 
eens vriendelijk naar hem, maar ook 
hij vond me maar een nare kapitalist. 
Later bleek dit het hoofdkantoor van 
de Communistische partij te zijn. We 
liepen naar binnen. Het was een som-
ber gebouw en in ieder gang stond een 
bureau met daarachter een dame. Ik 
liet het briefje zien aan haar. Ze bestu-
deerde het bekeek de stempels en wees 
naar een trap en naar boven. Daar 
herhaalde de procedure zich, alleen 
werden we nu een kamer ingestuurd 
en ze gebood ons te wachten. Na een 
minuut of twintig kwam er een andere 
dame. Die was wel vriendelijk, las het 
briefje, nam me mee naar het raam en 
wees me een ander gebouw aan, waar 
ik kennelijk wel moest zijn...
Vriendelijk dankend namen we 
afscheid en wandelden het ander ge-
bouw in. Weer een portier bij de deur, 
ongewapend ditmaal. Ik liet hem het 
briefje zien. Hij knikte en wees naar 
binnen. Er stonden nogal wat mensen 

bij de loketten, dus ik sloot maar aan 
achter de kortste rij. Eindelijk was 
ik aan de beurt en wilde het briefje 
laten zien, maar de dame achter het 
loket gooide het met een klap dicht en 
beduidde me dat het lunchpauze was. 
Allemensen wat was ik kwaad. Ik heb 
het briefje verscheurd en door en kier 
van het loket gepropt. Het gevolg was 
dat Kitty nu ook kwaad was, maar 
dan op mij, “Nu word je helemaal niet 
meer geholpen”, zei ze. “Laten ze toch 
het lazerus krijgen”, zei ik dapper. 
Maar ‘s nachts had ik weer flinke 
kiespijn en ook nog spijt.
De volgende dag maar weer eens bij 
de hostess langs en bracht verslag 
uit over de dag ervoor. “Ja”, zei 
ze, “Communistische landen en 
klantvriendelijkheid dat zijn twee 
totaal verschillende dingen.” Maar dat 
wisten we al. Nu bleek er die avond 
ook een tandarts in het hotel zitting 
te houden, zo vertelde ze. Wij erheen. 
Het leek het meest op een ouderwetse 
spotprent over een tandartspraktijk. Er 
zat een man met een blauw geblokte 
theedoek om zijn hoofd, de strik 
keurig bovenop, zodat hij een beetje 
op een zielig paasei leek. Een andere 
man zat te jammeren en met zijn hand 
op zijn behoorlijk dikke wang te slaan, 
hetgeen een raar ritmisch effect gaf. 
Een derde man zat angstig met zijn 
hoofd op de schouder van een kokkin 
(dat dachten wij tenminste). Zij was 
geheel in het wit met een mutsje op.
Toen ik aan de beurt was, bleek de 
tandarts een dame te zijn. Heel vrien-
delijk maar wel met een paar enorme 
handen. Ze boorde wat, ze peuterde 
wat en vulde wat en klaar was het. Ik 
bedankte haar vriendelijk en had de 
rest van de vakantie geen pijn meer. 
Maar eenmaal thuis kreeg ik weer last 
van deze kies, bleek niet meer te red-
den en werd getrokken.

Cor van Brug
cvanbrug@hetnet.nl

Bang voor de tandarts in Bulgarije
Het zal in het begin van de 80’er jaren geweest zijn , dat we 
met het gezin naar het Goudstrand in Bulgarije gingen, aan de 
Zwarte Zee.
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Kiespijn in Bulgarije... je zult het maar hebben

Er zijn nog drie wachtenden voor u...

Op zoek naar een tandarts in Bulgarije
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar ver-
zameling deskundig 
en gratis wil laten 
beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction 
Europe, Energieweg 
7, IJsselstein, nabij 
Utrecht. Zij zijn 
gewoon geopend. 
Aansluitend is er 
desgewenst advies 
over verkoop of 
verzekering. Infor-
matie: 030-6063944 
of kijk op www.mpo.nl.

CuliNESSE 2022
We hebben er even op moeten wachten, 
maar het is bijna zover: DE TIENDE 
EDITIE VAN CULINESSE! We pakken 
deze zomer groots uit met optredens 
van de beste artiesten en vele culinaire 
hoogstandjes van bekende restaurants 
uit de regio.CuliNESSE | 25, 26 & 27 augustus met o.a. Anouk | Davina Michelle | Chef Special | 
Nielson | Krezip | Van Dik Hout | Nick & Simon | Alain Clark | en de beste restaurants uit de regio
  Kaarten reserveren ? Zie rechts op deze pagina hoe dat kan

Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden 
ketting van oma. Ergens 
ligt nog een potje met oude 
sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes 
in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Al-
lemaal vragen met betrekking 
tot goud, zilver, kunst en 
curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage 
Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking 
tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbren-
gen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere 
verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al 
jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO 
in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en 
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend. 

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel: 0180-820244

 Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar ver-
zameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage 
Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over 
verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-
6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    25, 26 & 27 Augustus

CuliNESSE 2022
  CuliNESSE is een driedaags fes-
tival met een bomvolle muzikale, 
culinaire en culturele program-
mering. Op donderdag, vrijdag en 
zaterdag kun je genieten van de 
beste artiesten en de lekkerste ge-
rechten van bekende restaurants 
uit de regio. Dit jaar is het extra groot feest: CuliNESSE viert haar tiende verjaardag!
    Koop de laatste kaarten op www.culinesse.nl

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heri-
tage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke zaterdag tussen 13:00 uur en 16:00

150 JAAR VERDEDIGING NIEUWE WATERWEG
  Met de aanleg van de Nieuwe Waterweg waren ook eventuele vijanden snel in het hart van Rotterdam 
en konden dan Vesting Holland aanvallen. De bouw van een pantserfort moest dit tegengaan, en zo ont-
stond de kustverdediging in Hoek van Holland. Bezoekunieke locatie of maak gebruik van de mogelijk-
heid tot een rondleiding
    Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is gevestigd in de bunkers Bremen en Hamburg in 
het Vinetacomplex aan de Strandweg te Hoek van Holland. Meer informatie op www.forthvh.nl

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in 
IJsselstein elke donderdag een open 
inloopdag. Daar kunt u gratis kunst 
en curiosa deskundig laten beoor-
delen. Dat kan zonder afspraak tus-
sen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage 
Auction Europe , Energieweg 7 in 
IJsselstein. Kom langs en wie weet 
blijkt u de eigenaar te zijn van een 
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,                                       
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

cbr                                      

Adverteren in de meest gelezen 
krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Met tram, bus en schip op pad
Zin een nostalgische dagtocht met tram, bus en schip in de regio? Dan is deze zomer uw 
kans. V/h de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) organiseert een leuke tocht op de 
woensdagen. Het programma beslaat een rondrit door Rotterdam met een Düwag-tram uit 1965 
van onze collega-museumorganisatie RoMeO. Vanaf Carnisselande rijdt een museumbus van de 
RTM via de Hoekse Waard en Goeree-Overfl akkee naar het RTM-museum in Ouddorp. Onderweg 
wordt gestopt bij het voormalige RTM-tramstation in Nieuwe-Tonge voor een kop koffi e met een 

appelpunt. In het RTM-museum wordt een 
lunch verstrekt. Vanaf het RTM-museum 
is er een rit met de RTM-stoomtram naar 
West Répart. Aansluitend 
vanaf Middelplaat-haven 
een rondvaart over het 
Grevelingenmeer met 
het historische (1959) 
veerschip MS Grevelin-
gen. De retourrit vanaf 
Middelplaat-haven naar het 
RTM-museum vindt plaats 
met een RTM-dieseltram. 
Kortom een gevarieerd 
programma! Vertrek Rot-
terdam Woudestein: 09.15 
uur; terugkomst Wou-
destein plm. 18.30 uur.
Voor meer informatie: 
06-26873284
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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig boek samen over het Crooswijk van 
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90 
werden er hele straten gerenoveerd en 
afgebroken, net als de Barbarakerk en 
de Koninginnekerk. Mooie illustraties 
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin 
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep 
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt 
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

Poffen

Auteur Peter Bakker heeft een prachtig 
boek geschreven over het Noorderei-
land. Over het reilen en zeilen van de 
middenstanders in dit bijzondere stukje 
Rotterdam. In ‘Poffen’ schetst hij aan 
de hand van interviews met oud-win-
keliers en hun kinderen een mooi beeld van het Noordereiland 
van weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische 
privéfoto’s.

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotter-
dam-zuid dat we nu vooral kennen van 
het winkelcentrum Zuidplein, maar 
na het bombardement van 1940 werd 
gebruikt voor de bouw van noodwo-
ningcomplex het Brabantse Dorp aan 
het Zuidplein. Een dorp met een cultureel centrum, een kerk en 
diverse verenigingen, dat in de jaren ‘60 werd afgebroken. Ook 
aandacht voor o.a. het Ikazia-ziekenhuis.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
artiesten als Ben Cramer, Lee Towers 
en Saskia en Serge. Ook organiseerde 
zij het Vlaardingse Songfestival waar 
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans 
Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’. Rein 
Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, die als 
zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen.

Rotterdam Feijenoord Noorder-
eiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk 
fotoboek over de wijk Feijenoord en 
het Noordereiland en de gebeurtenissen 
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is 
er voor de komst van verkeersverbin-
dingen en bruggen. En natuurlijk ook 
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had, 
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend 
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdam-
mer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

Rotterdam Oude en Nieuwe 
Westen Middelland Dijkzigt 
Scheepvaartkwartier in 20e 
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam 
van zeg maar tussen de Westensingel en 
de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s 
van boerderijen van weleer. In het boek 
ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven, de ver-
plaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s 
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue. 
Misschien ook die van u!

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

Weer een pracht boek van Tinus en Bep 
de Does, deze keer over Rotterdam IJs-
selmonde. Aan bod komen onder andere 
de komst van de Van Brienenoordbrug, 
het koetshuis van modekoning Theo 
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadi-
onweg, de suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van 
Piet Smit en nog veel meer. Een boek vol momentopnames van 
mensen en gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden 
zijn.

Rotterdam Tuindorp Vreewijk De 
Vaan Valkeniersbuurt in de 20e 
eeuw
Weer een bijzonder exemplaar in de 
serie wijkenboeken van Tinus en 
Bep de Does. Ditmaal over tuindorp 
Vreewijk en omgeving. Een wijk met 
een bijzondere geschiedenis, mogelijk 
gemaakt door havenbaronnen die de arbeiders bete- re 
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes 
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momen-
ten van afgelopen eeuw naar voren.

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of politiechefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving vande hoofdcommis-
sarissen. Het beschrifjt nauwkeurig hoe deze leidinggevenden 
het korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

€ 14,95
€ 24,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Destijds verhuurden vele dorpsbewo-
ners een deel van hun eigen huis aan 
de vele vakantiegangers (eigenlijk 
een voorloper van de huidige B&B). 
Wij kwamen terecht in een landelijke 
omgeving bij een tuinder. Er was 
een groot warenhuis, waar tomaten 
werden gekweekt. Rondom een flinke 
boomgaard met fruitbomen van ap-
pels, peren en pruimen. Heerlijk was 

het hier om rond te struinen en te 
spelen met de kinderen van het gezin 
en andere vakantiegangers!

Tweede slag
Met mooi weer gingen we naar het 
strand. Onze vaste stek was de Tweede 
slag. Een eigen strandtent zorgde voor 
wat privacy. Mijn moeder kookte 
water en melk op een klein ‘kook-
komfort’ met blokjes als brandstof.

Brandend zand
De zomers waren wisselend. Terwijl 
de ene zomer meer op herfst leek, 
waren sommige zomers toch echt 
wel zonnig met warme stranddagen. 
Eén zomer kan ik me nog herinneren, 
toen het lied van Anneke Grönloh met 
‘Brandend zand’ op elke radio te horen 
was. Het zand was inderdaad wel heel 
erg heet onder onze voeten. Gelukkig 
was de zee dichtbij voor afkoeling.

Na zo’n heerlijke stranddag namen 
we op de terugweg vaak een ijsje bij 

de beroemde Paddestoel, een ijssalon 
in de vorm van een rood-met-witte-
stippen paddenstoel.

Spelletjes
Als het geen strandweer was, dan 
gingen we naar de duinen en speelden 
we diefje-met-verlos, boompje-
wisselen of spoorzoekertje. Binnens-
huis vermaakten we ons met allerlei 
kaartspelletjes.

Later kreeg Rockanje ook een eigen 
buitenzwembad, maar dat bleek niet 

erg succesvol. Want wat moet je nu in 
een zwembad als er een hele zee in de 
buurt was?

Leren fietsen
Op een oud fietsje van de zoon van het 
gastgezin leerde ik fietsen; eerst met 
zijwieltjes en daarna los. Dat was wel 
veiliger dan in de stad. Hoewel? Een 
keer wandelden mijn ouders vanaf het 
strand terug naar ons vakantieadresje 
en ik fietste ernaast. Maar vanaf ik een 
duinweg reed ik zo hard naar beneden, 
dat ik niet op tijd kon stoppen bij het 

naderen van wandelaars; ik reed zo 
tussen de benen door van de man. 
Gelukkig nam de man het sportief op 
en werd er niet boos over. 

Ravotten
Ik denk nog met heel veel plezier 
terug aan die tijd. Voor een kind is het 
natuurlijk heerlijk om te klodderen 
met zand en water en heerlijk ravotten 
in een agrarische omgeving.

Marian Groeneweg

Rockanje, badplaats zonder franje
Zoals zovelen uit Rotterdam-zuid gingen we als gezin in de jaren 
60 vakantie vieren in Rockanje. Ik was nog heel jong toen we 
met het RTM-trammetje vanaf de Rosestraat vertrokken. Het zal 
een hele belevenis zijn geweest, want ik kan nog vaag herinne-
ren hoe we stonden te wachten op het stationnetje en de coupé 
van binnen. Het trammetje bracht ons naar Oostvoorne alwaar 
we naar ons vakantieadres in Rockanje werden gebracht.

Onze strandtent

Maar liefst 520 cafés en restaurants 
in onze stad zijn bij het bombarde-
ment van mei 1940 van de aardbo-
dem verdwenen. De Rotterdamse 
kasteleins en restaurateurs zaten niet 
bij de pakken neer en in de zomer 
en herfst van ’40 verrezen er in onze 
stad al vele tientallen nieuwe ‘loka-
len’. Er was geen noodwinkelblok 
zonder café. Aan de overeind ge-
bleven Witte de Withstraat 80 (hoek 
Eendrachtsstraat) opende september 
Bodega De Schouw zijn deuren. Een 
keurige, zeg maar chique gelegen-
heid, waar de gegoede burgerij zich 
verpoosde en waar ook menig NRC-
medewerker – deze krant huisde pal 
aan de overkant – een ‘voorzichtig’ 
glaasje nuttigde. De kracht van het 
cafeetje is dat het interieur thans nog 
steeds iets oorspronkelijks uitstraalt. 
Zo is de houten bar met ronding 
altijd ongeschonden gebleven. In 
2015 werd het 75-jarige bestaan 
groots gevierd. Het spreekt vanzelf 
dat De Schouw uitgebreid in deel 
4 van mijn caféboekserie wordt 
beschreven. Ik heb er begin jaren 
tachtig nota bene 15 maanden als 

barkeeper gewerkt, dus ik kon van 
‘binnenuit’ alle spannende verhalen 
rondom deze spraakmakende 
bodega nauwgezet neerpennen. Ik 
plaatste bij mijn lange verhaal maar 
liefst 25 illustraties. Maar de al-
lermooiste ontbreekt in het in 2018 
uitgegeven boek. Déze prijsfoto, die 
dateert van 1942, kwam pas in 2020 
boven water. Kroegeigenaresse Tin-
eke Speksnijder, die het café al heel 
lang prima leidt, kreeg de foto ten 
geschenke vanuit de familie van één 
van de dames vooraan. Fotograaf 
Jan de Bruin polijstte in zijn studio 
het groepsportret en hoe! Wat een 
knusse cafésfeer zien wij. Wát een 
saamhorigheid. Zo te zien hebben de 
circa 25 aanwezigen het enorm naar 
de zin. Waarom zij met z’n allen zo 
poseren? Hebben zij iets te vieren? 
Ter gelegenheid van wat? Dat zal 
dus altijd een raadsel blijven. De on-
bekend gebleven fotograaf heeft een 
koddig en tegelijk intiem sfeerbeeld 
geproduceerd. Heus waar, het café 
kan enorm verbroederen! Dat kan 
ik beamen na 60 jaar ‘veldwerk’ te 
hebben gepleegd.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

De Schouw

Marian Groeneweg als klein meisje
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt

Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wij-
ken, van vervlogen tijden 
tot en met de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoor-
log. Met veel foto’s van 
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 2: 
Blijdorp, Bergpolder, 
Liskwartier

Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Met 
foto’s die een indruk geven van hoe Blij-
dorp, Bergpolder en Liskwartier er vroeger uitzagen en van de 
herbouw en aanleg van belangrijke wijzigingen in de stad. Met 
veel foto’s van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers 
en met een plattegrond van de 
wijken.

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

Fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken van 
vervlogen jaren tot in de 
naoorlogse tijd. De oudste 
opname is een unieke foto 
uit 1895 vn het Boerengat. Ver-
der foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog, van de gevolgen 
van het fatale bombardement in 1940 en de daaropvolgende 
wederopbouw. Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam door de tijd deel 6:
Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk

Een fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken, 
van kort na 1900 tot in de 
jaren zestig van de vorige 
eeuw. Met veel foto’s van 
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Van de Zwartjanstraat tot het Zwaanshals en van de 
Noordsingel tot de Schiekade. En nog veel meer natuurlijk. Een 
pareltje in deze serie, met haarscherpe platen.

Blik op Zuid deel 4 
Pendrecht, 
Wielewaal en He-
ijplaat

Herinneringen van Rein 
Wolters met foto’s van 
Jan Roovers Zuidwijk, 

Periode 1945-2022

 

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

Fotoboek over de ontwikke-
ling van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Je 
proeft de sfeer van het ver-
leden en ziet hoe de wijken 
van nu er vroeger uitzagen. 
Met plattegrond van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s 
van hoge kwaliteit. Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een 
onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg en voor 
een klein deel van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikke-
ling door en ontwikkelde een eigen identiteit.

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

€ 22,95

22,95

Blik op Zuid Deel 
5 Sportdorp, Lom-
bardijen, Smeets-
land en IJssel-
monde 

Herinneringen van 
Rein Wolters met 
foto’s van Jan 
Roovers.
Periode 1945 – 2002 
met foto’s uit Sportdorp, Lombar-
dijen, Smeetsland en IJsselmonde

Rotterdam door de tijd deel 12:
Delfshaven, Bospolder, 
Tussendijken, Spangen

Een fotoboek over de ont-
wikkeling van Delfshaven, 
Bospolder, Tussendijken, 
Spangen, Het Witte Dorp en 
Oud-Mathenesse van vervlo-
gen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met vele zeldzame en nog niet eerder 
gepubliceerde foto’s. Van de Westzeedijk tot de Schiedamseweg 
en van de Mathenesserdijk tot het Staringplein. En nog veel 
meer natuurlijk.

€ 22,95

€ 22,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga 
naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:

Dinsdag 26 juli 2022
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
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Rotterdam door de tijd deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, Spangen, 
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€ 22,95
Blik op Zuid deel 6 
Hoogvliet, Pernis, 
Rhoon en Poortu-
gaal
Herinneringen van 
Rein Wolters met 
foto’s van Jan 
Roovers 
Periode1945-2002

€ 22,95
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Boergoensestraat. Onbedoeld 
maakte hij er kennis met de latere 
hoofdcommissaris Jan Blaauw, 
die er zijn lange carrière begon als 
straat- en fi etsagent. Een andere 
hoofdcommissaris, Frank Paauw, 
schreef het voorwoord in ‘De 
geheime bunker’.
Van 1982 tot 2020 was Eddy werk-
zaam bij de politie van Rotterdam, 
waarvan de laatste zeventien jaar 
bij de stedelijke zeehavenkorps. In 
2004 schreef hij de fi ctieve actie-
thriller ‘Blauw licht op het water’. 
Daarin verduidelijkt Eddy zijn 
band met de zeehavenpolitie. Naast 
zijn werkzaamheden bij deze dienst 
was hij actief als bestuurslid van 
het Joods Politienetwerk, afdeling 
Rotterdam. Zijn verblijf in Israël, 
er in het huwelijksbootje stappen 
en ervaringen als vrijwilliger in 
dat land heeft hij meer dan eens 
verwerkt in zijn fi ctieve boeken.

Inspiratie

Vanaf het eerste moment dat Eddy 
kon lezen verdiepte hij zich in de 
boeken van Pietje Bell, commis-
saris Achterberg en inspecteur Arg-
listig. De 108 Biggles-boeken van 
de Engelse schrijver William Earl 
Johns (1893-1968) bezorgden hem 
inspiratie om zijn schrijverspen in 
beweging te zetten. Hij woonde 
toen in Bourtange, een historisch 
plaatsje in Oost-Groningen Daar 
zag zijn nieuwe held, Snowdon 
le Cornu, het eerste licht. Het 
resulteerde in de boeken ‘Lost Con-
tact’ en ‘Secret Air Adventures’, 
die later in meerdere talen zijn 
uitgebracht.
De boeken van Eddy van Driel 
zijn bedoeld als fi ctie, maar door 
zijn specialisme als onafhankelijk 
onderzoeker naar de gruwelen van 

de Tweede Wereldoorlog, begon 
hij naspeuringen naar de moord op 
vijf Vlaardingers in oktober 1944. 
Voor dit onderzoek hield Eddy 
52 interviews met betrokkenen. 
Zijn boek over dit onderzoek werd 
uitgegeven door de Politieaca-
demie Apeldoorn onder de naam 
‘Overleven onder een andere orde’. 
Nadien volgde in 2009 ’Een zware 
last op jonge schouders’. Hiervoor 
interviewde Eddy 30 mensen uit 
het Rijnmondgebied, die de Tweede 
Wereldoorlog als kind meemaak-
ten. Bas van Toor, beter bekend als 
clown Bassie van Adriaan, was een 
van hen. Aanvankelijk wilde hij 
niet meewerken aan ‘die rotoorlog’, 
maar was achteraf blij dat door 
de publicatie een brok historie 
bewaard is gebleven.

Door de gevolgen van het corona-
virus moest Eddy van Driel zijn on-
derzoek naar scheve zaken in 1939 
op het vliegveld Waalhaven naar 
de achtergrond schuiven. Ook zijn 
Britse collega-onderzoeker Nick 
Saunders en de Tjechische Ivanka 
Javonska, die Eddy hierbij zouden 
helpen, konden niets meer doen 
omdat alle historische archieven 
gesloten waren. Daar kwam bij dat 
Eddy juist in die periode met pen-
sioen ging en zijn uniform en pet 
defi nitief in de kast hing. Dus niet 
meer aan de slag hoefde op zijn ge-
liefde werkplek. Lange tijd was hij 
aan huis gekluisterd, verveelde zich 
zeven slagen in de rondte vanwege 
zijn belemmerde toegang naar 
buiten. Ook geplande bezoeken in 
het buitenland moest hij cancelen. 
In augustus 2021 kreeg Eddy het 
idee het verhaal te schrijven over 
iemand die op vakantie ging naar 
Alderney en benoemde zichzelf en 
zijn vriendin Maria tot hoofdrol-
spelers. In ‘De geheime bunker’ 
bedenkt Eddy van Driel de verkoop 
van zijn mooie huis in zijn rus-
tieke woondorp Heinenoord in de 
Hoeksche Waard en emigreert naar 
Alderney, een klein subtropisch 
eiland dat deel uitmaakt van de 
Kanaaleilanden. De ex-politieman 
werd er geconfronteerd met fi ctieve 
zaken uit het verleden en het heden.

Kanaaleiland
Eddy heeft in het echte leven een 
plekje in zijn hart voor het eiland, 
want hij was er al eens geweest 
voor onderzoek in de jaren 1993 
en 2004. Dus boekte hij vorig jaar 
als gepensioneerd man een fi ctieve 
vakantie naar het eiland van zijn 
dromen. Alderney maakt met onder 
meer Guernsey en Jersey deel uit 
van de Britse kanaaleilanden voor 
de kust van Frankrijk. In 1940 
werden die bezet door de Duitsers 
en omgetoverd tot onneembare 
vestigingen. Veel van de bunkers 
bleven na de bevrijding achter, ook 
een geheime bunker, die mogelijk 
de opbergplek van de bezetters was 
voor geroofde kapitalen aan geld, 
edelmetalen en edelstenen...
‘De geheime bunker’ kost 15 euro 
en is verkrijgbaar in de reguliere 
boekhandel. Isbn: 9789493298047. 
Reacties: reinwol@outlook.com

Geen vakantie, niet snuffelen in archieven en niet op een houtje bijten vanwege de Corona-
uitbraak. Schrijver, onderzoeker en ex-politieman Eddy van Driel (1953) benutte de ge-
dwongen periode van nationale quarantaine voor het schrijven een fictieve actiethriller ‘De 
geheime bunker’. Hij bombardeert zichzelf als hoofdrolspeler.

De gepensioneerde politieman van 
de zeehavenpolitie in de Rijnmond 
werd geboren in Rotterdam-Charlois 
en groeide op rondom de Oude Kerk 
en het hulppolitiebureau aan de 
Charloisse Kerksingel. De kunst-
matige zandstrandjes bij de diverse 
pieren van de Waalhaven waren ook 
zijn domein. In zijn jeugd maakte 
de jonge nozem zich af en toe ook 
schuldig aan ‘politie-pesten’ in de 

 Eddy bij zijn woning in 
Heinenoord die hij binnen zijn 

avontuur � ctief verkocht.   

 Eddy van Driel 
benut Corona voor thriller   

 De burgemeester van Rotterdam luistert naar de oorlogservaring van Bas van Toor. Links van hem de Rotterdamse oorlogsheld Leo de 
Groot. Foto’s Rein Wolters.    

 Bas van Toor, burgemeester Ahmed Aboutaleb en Eddy van Driel met het boek over 
kinderen in WO2.   

Remagen
We deden een Rijn-cruise. Leuk. 
Veel te zien op en naast de rivier. 
Toen bedacht ik me dat we ook 
langs de restanten van de Luden-
dorffbrug bij Remagen zouden 
komen. Dit is de enige brug over 
de Rijn diee de geallieerden intact 
in handen kregen, omdat granaat-
scherven de ontsteking van de 
springlading hadden beschadigd. 
Dit gebeurde op 7 maart 1945.

De brug zelf is er niet meer. Die is tien 
dagen later spontaan in elkaar gestort. Dit 
kostte 28 Amerikaanse militairen het leven. 
Wat er van de brug nog van rest zijn de 
landhoofden, met twee sombere torens aan 
iedere zijde van de rivier.

De purser van ons schip had in zijn laptop 
de gehele Rijn met haar bijzonderheden 
opgeslagen, dus kon hij me vertellen dat bij 
kilometerraai 632 zich Remagen bevond. 
Langs de rivier staan kilometerborden 
(1000 kilometer is bij de Willemsbrug in 
Rotterdam).

Rien Poortvliet
Natuurlijk had ik een en ander ook aan 
andere passagiers verteld. Na een poosje 
kwam een man naar mij toe. Hij was erg 
aardig, klein en had een grijs baardje. Het 
was de man waarvan ik aan het begin van 
de reis dacht dat hij ‘s nachts een rode 
puntmuts droeg en getekend was door Rien 
Poortvliet. Hij zei: “Zeg maar Ben, u weet 
nog al wat van die brug, hoorde ik.”

“Nou “, zei ik, “Dat valt wel mee, maar het 
heeft wel mijn belangstelling”,
“Ja”, zei hij, ”Ik heb nog voor die brug lig-
gen wachtten, voordat we erover mochten.”

Britse leger
Ik werd een vraagteken van 1,95 mtr. Lang. 
Hij bleek hij, na de bevrijding van Tilburg, 
dienst te hebben genomen in het Britse 
leger, bij de Royal Engineers. “Wij repareer-
den van tanks tot horloges“, zei hij.

Het werd een leuk gesprek, maar ’s middags 
kwam een ander meneer aan dek , die ook 
over die brug begon. ,,Ja”, zei hij, “ik heb in 
het Britse leger gezeten.” Waarop ik zei: “je 
moet eens met Ben praten.”

Later vertelde Ben mij , dat ze een paralelle 
loopbaan hadden gehad, beiden in het Britse 
leger bij het Engineers Corps en later in het 
onderwijs.

Leuk is dat, spreek je over een brug, blijken 
er twee veteranen aan boord te zijn. Je 
verzint het niet !

Cor van Brug  

 Rijncruise langs Remagen   
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Rotterdam vanuit de 
wolken

Nog steeds verkrijgbaar, 
want inmiddels al toe aan 
de derde druk: Rotterdam 
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met lucht-
foto’s van het Rotterdam van 1950 tot 1990, gemaakt door de 
beroemde fotograaf Bart Hofmeester, die in 2001 overleed. 
Driehonderd pagina’s met 350 foto’s met toelichting. Een genot 
om door te bladeren, te lezen en bekijken!

Wat zeggie!?

Wim van der Klein is een geboren 
verhalenverteller. Zijn korte verhalen 
verschijnen regelmatig in De Oud-
Rotterdammer.. Als geboren en 
getogen Rotterdammer neemt hij de 
lezer mee naar het Rotterdam van 
zijn jeugd. Met droge humor kijkt 
hij terug op zijn avonturen in de 
straten van zijn stad, de jongensschool en de eerste, voorzich-
tige verkenningen op liefdesgebied. Ook kleurrijke anekdotes 
over het leven op de vrachtwagen passeren de revue. Zijn korte 
verhalen zijn vaak een bron van herkenning.. Een verhalenbun-
del die u niet mag missen. 

Een reis van Rotterdam naar 
Batavia
Hendrik Krijger, een eenvoudige 
dorpsleraar uit Oud-Beijerland, doet 
dagelijks verslag van het grootste 
avontuur van zijn leven, de vier 
maanden durende overtocht naar 
Batavia aan boord van ‘Rotterdams 
Welvaren’. Wietske en Wolter Wijnholds reconstru-
eerden voor dit boek zijn verhaal door oude handschriften te 
bestuderen. Zo ontstond een uniek reisjournaal dat zich afspeelt 
in 1834.

   
Rijnmond vanuit de 
wolken

De opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’ 
is er: Rijnmond vanuit 
de wolken. Na het suc-
cesvolle luchtfotoboek 
met foto’s van Bart Hofmeester is er 
nu een soortgelijk boek samengesteld maar dan met foto’s uit 
Rotterdam en vooral de regio rond Rotterdam.

De Oud-Rotterdam-
mer Koffiemok
De enige echte ‘De 
Oud-Rotterdammer 
Koffiemok’ voor een lekker bakkie pleur. Een 
uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

   
Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(onderzetters)

Een set van zes geinige onderzetters 
voor thee of koffie met grappige Rot-
terdamse teksten, iconische plaatjes 
van de Maasstad. Die mogen bij u 
thuis natuurlijk ook niet ontbreken. De onderzetters 
zijn alleen per set te bestellen.

   
Het Rotterdams ABC

Rotterdammers? Mooiste volk ter 
wereld! Het Rotterdamse taaltje? 
Klinkt ook al zo lekker. Dat 
blijkt wel uit de bonte verzame-
ling typische woorden die veel 
gebruikt worden door Rotter-
dammers. Herco Kruik maakte 
er een klein woordenboek van 
met daarin het mooiste wat de Rotterdamse woordenschat te 
bieden heeft. Leve het Algemeen Beschaafd Rottûdams!

   
De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie 
ontbreken: de Natte 
T-Doek!  Leuk als cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als 
stille hint naar huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren 
van de Rotterdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte 
T-Doek’. De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met 
ophanglus is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opge-
vouwen en voorzien van een banderol.

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

Hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rotter-
damse Hand in Handdoek! Uitgevoerd in groen-wit-groen, net 
als z’n maatje de Natte T-Doek (ook nog steeds te bestellen). 
De kleuren van de Rotterdamse vlag dus. De handdoek is 40 
bij 60 centimeter en is van 100 procent katoen. Met ophanglus. 
Een origineel cadeau voor de echte Rotterdammert!

€ 39,95
€ 17,95

€ 24,95

€ 39,95

  

 14,95

€ 7,50 € 9,95 € 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:

Dinsdag 26 juli 2022

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

      Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Een reis van Rotterdam naar Batavia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
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Anke Schuitema
Ik ben op zoek naar Anke Schuitema, 
zij woonde vroeger in de Sperwer-
straat Rotterdam Charlois.

Elly van Galen
Vederkruid 20
2925 DC Krimpen aan den IJssel

Sonja Irene Michels 

Zij is  geboren 1942 R’dam haar ou-
ders waren Gerrit Michels & Martina 
Johanna Rondeltap.
Zij huwde ene Stoopman ? Ik ben 
dochter van Dina Michels en bezig 
met stamboom van de familie.

Hanny Meeldijk hannymeeldijk@
gmail.com

Ton Timmermans

Ik zoek Ton Timmermans, jaren 
geleden ben ik met hem naar dansles 
geweest wat heel leuk was destijds, 
als ik wat meer toenadering had 
gemaakt was het wel wat geworden 
denk ik, ook een paar keer met hem 
een verre fi etstocht gemaakt :helemaal 
naar Den Briel! Als ik moe werd was 
daar zijn hand op mijn rug wat ik niet 
onprettig vond. Ik was op een leeftijd 
van 15 lentes en hevig van het leven 
genietend, en mocht zowaar van mijn 
ouders op dansles , Ton had nog twee 
broers die jonger zijn/waren dan hij 
. Zijn ouders heette Adrie en Rina 
Timmermans, het waren alleraardigste 

mensen. Ik ben dus Marja Selhorst- 
Wismeijer en woonde destijds in de 
Oranjeboomstraat in Rotterdam  sel-
hors1@kpnmail.nl

Kitty Servaes

Ik zoek Kitty Servaes dochter van 
Rinus Servaes en woonde rond jaren 
60/70 met haar man en zoontje in de 
Millinxstraat in benedenwoning met 
heel veel antiek, ze zal nu rond de 75 
jaar zijn schat ik. Haar vader Rinus en 
Kitty ontmoetten mijn ouders in cafe 

Spinnewiel aan de Strevelsweg, later 
toen haar Pa overleed is zij verhuisd 
naar Hellevoetsluis, waar ik nu ook 
woon, Ik heb mooie herinneringen 
uit die tijd. Ron Koster  roncorvette@
hotmail.com

Wies Leyker.
Ik ben op zoek naar Wies Leyker. We 
zaten samen op de Oude Vlietschool 
aan de Carnissesingel
in Rotterdam rond 1959.

Tonnie Vink  wimton03@live.nl

Crooswijk Op Stelten

Wij houden op zaterdag 29 oktober 
2022 weer een grote dag in onze wijk. 
Tevens een grote reünie van de oud 
Crooswijkers, De dag staat bekend 
als Crooswijk op Stelten. Wij willen 
graag dat alle Crooswijkers met ons 
een leuke dag zullen hebben. Dus 
heeft u gevoetbald of gespeeld op de 
speeltuin, kom dan naar u oude plekje 
en ontmoet u vroegere buren, klasge-
noten of speel kameraden die in onze 

wijk woonden. De dag is van 12.00 
uur tot 20.00 uur. 

Veel muziek, dans, en leuke voorstel-
lingen kunt u zien op deze dag. Infor-
matie kunt zien op de website www.
svcrooswijk.nl

Willem Bracht  w.vbracht@svcroos-
wijk.nl 

Oude Leden gezocht RJSO

De Vereniging Rotterdams Jeugd 
Symfonie Orkest is naarstig op zoek 
naar tientallen oud-leden, oud-
bestuurders en andere betrokkenen bij 
een van de orkesten van de vereniging 
in de afgelopen 50 jaar.

Het Rotterdams Jeugd Symfonie 
Orkest startte in februari 1972 en in de 
afgelopen vijf decennia zijn honder-
den muzikanten op de een of andere 
manier betrokken geweest bij de 
vereniging. Naar deze oud-leden is de 
vereniging op zoek. Van velen zijn de 
gegevens bekend, maar de vereniging 
heeft nog niet iedereen op de radar. De 
vereniging roept daarom iedereen die 
meespeelde, organiseerde, bestuurde 
of anderszins betrokken was bij de 
vereniging op om zich te melden.

Oud-leden de willen meespelen, mee 
willen organiseren of gewoon het 
lustrum mee willen vieren, kunnen 
zich aanmelden via https://rjso.nl/
lustrum-2022/  

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

    Deze foto komt uit een schoenendoos. Ik 
zou graag willen weten wie deze perso-
nen zijn of wie zich er in herkent.

    Neem dan contact op met Dirk Happe via 
dikhappee@gmail.com

Gezocht: Wandelaars 
op de Kaap! (herhaal-
de oproep)
 Voor onderzoek naar het 
verleden en heden van Ka-
tendrecht ben ik momenteel 
op zoek naar voormalige 
en huidige bewoners van 
Katendrecht. Heb je tijdens 
de jaren ‘70 op Katendrecht 
gewoond? Wil je graag jouw 
persoonlijke kijk delen op 
de buurt vroeger en nu? Heb 
je gedurende juli-augustus 
2022 tijd om deel te nemen 
aan een wandel interview van 
max. 1u? Neem dan contact 
op met Vincent Baptist via 
mail (baptist@eshcc.eur.nl) 
of telefoon (06-16363425).

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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Delfshaven
Met de Bijnamen-tour van Romeo 
beland in mooi Delfshaven. Daar 
uitgestapt, hop on hop off. Meestal 
wel een kerkje bezoeken. Tot mijn 
verbazing bleek dit een Pilgrimfathers 
kerk. Dit bekeken en verderop een 
brouwerij bezocht met terrasje. Uren 
later, dan gepland teruggelopen naar 
de tram.

Piet Buitendijk
p.buitendijk6@gmail.com

Respect voor het insect
Wat heb ik genoten van het verhaal 
van Wim van der Klein. Zo herken-
baar insecten nou en of in alle soorten 
en maten. Wespen en bijen ik ga er 
voor op de loop. Het heeft me heel 
wat blauwe plekken opgeleverd. 
Gezellig buiten zitten met een bakkie 
koffi e nee dus. Als ik zo’n beest op 
me zie of zag komen spring ik gelijk 
op en de blauwe plek is een feit. De 
goed bedoelde waarschuwing blijf nou 
rustig zitten het lukt me niet. Maar alle 
dieren zijn nuttig anders zijn ze er niet 
maar er zijn uitzonderingen ik denk 
de strontvlieg maar misschien zit ik er 
naast. Maar mijn favorieten is het onze 
lieveheersbeestje (kapoentje) maar ik 
hoorde nog zolang geleden dat ze ook 
kunnen steken maar dat heb ik nog 
niet ondervonden al zie je weleens als 
ze op je hebben gezeten een geel stipje 
maar een zeurpiet die daar op let. Ik 
maak insecten niet meer dood ik heb 
een vang apparaat met een schuif en 
hup het insect er in schuif dicht buiten 
schuif open en zo de weide wereld 
weer in. Opgeruimd staat netjes ik een 
goede daad gedaan en het insect blij. 
De laatste poging van een nachtvlinder 
liep net even anders. Wel gered maar 
in twee keer. Het was ‘s nachts een 
uur of drie (ik geniet van de dag en 
de nacht) en ik hoor wat fl adderen en 
ja hoor een fl inke nachtvlinder op de 
muur. Nou blijven ze niet gelijk zitten 
gelijk hebben ze want ze weten niet 

wat je van plan bent maar na een tijdje 
het vang vakje over de vlinder schuif 
dicht ik blij dus hij/zij kon weer naar 
buiten. Nu had ik er niet bij stilgestaan 
dat ze op het licht afkomen dus doe 
de deur en de schuif open vlinder vrij 
de deur dicht...ga zitten en hoor weer 
fl adderen. Dus poging nummer twee 
toch weer snel gevangen en ja hoor de 
vlinder kon weer weg. Dus eind goed 
al goed. Het verhaal van Wim van der 
Klein is zo herkenbaar helemaal top, 
zeker ook over de vliegen vanger want 
o wee als je met je haar in dat kleve-
rige spul kwam te zitten: getsie. Het is 
echt een verhaal terug in de tijd.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com

Herinneringen aan de Maas 
met mijn familie. 

Wat is het toch bijzonder dat als je in 
Rotterdam geboren bent en je gedach-
ten in de tijd teruggaan wanneer je, 
kijkend naar het Noordereiland waar 
mijn familie gewoond heeft (familie 
Meerman/ Van Driel/ Wervenbos), aan 
de Maas zit bij restaurant “Kaandorp 
“. Familie Meerman aan de Maaskade, 
waar zij in 1940 hun huis en haard 
hebben verloren, omdat het pand in 
brand geschoten was. Familie W. Van 
Driel, met de stoomsleepdienst aan 
de Maaskade. Wat een prachtig pand 
is, dat door de makelaar Ooms in ere 
wordt gehouden! Waar de sleepboten 
vroeger op de Maas voor anker lagen 
en je met de roeiboot aan wal werd 
gebracht. Rotterdam, je was al mooi, 
maar nu ben je prachtig!

Vele steden heb ik mogen bezoeken, 

maar met de Skyline en de mooie 
bruggen vanaf het water en vanaf de 
wal steekt deze plek er zeker boven-
uit. Jullie vroegen mij naar mooie 
vakantieherinneringen, maar waar ik 
ook geweest ben op vakantie, logeren 
op de SS-Rotterdam, waar ik bij de 
tewaterlating was toekijkend vanaf 
de SS Jacobus, is en blijft de mooiste 
(vakantie -) stad.

Janny Van Driel/ Wervenbos.sara-
werve888@gmail.com

Parijs, die gelukkige tijd.

Vandaag at ik een hardgekookt eitje 
met matonnaise. Dat deed mij denken 
aan Parijs.

Dolgelukkig wandelde ik daar op 
mijn 26e . Op het terras van Café 
de La Paix zaten mensen te smul-
len. Hors d’ ouvres, Bifteck, Frites, 

Canard à l’Orange. Ik keek naar het 
goedkoopste : Oeuf Dur Mayonnaise 
1,95 francs. Maar zoveel had ik niet. 
Verderop kocht ik opgewekt een stok-
brood voor 28 centimes.

Ach en nu kan ik mij wel 10 harde 
eieren met mayonaise veroorloven… 

Dr. Anton de Man ademan@planet.nl

Een Tegen Eenzaamheid

De zomervakantie staat voor de deur. 
Dit jaar is zo’n 80% van de Neder-
landers weer van plan op vakantie te 
gaan. Met name ouderen geven aan 
thuis te blijven. Om de thuisblijvers 
een hart onder de riem te steken, start 
het ministerie van VWS de zomercam-
pagne Eén tegen eenzaamheid . 

www.eentegeneenzaamheid.nl  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Eerbetoon aan Willem Pijper
Een keur aan Rotterdamse culturele instellingen besteedt najaar 2022 ruim aan-
dacht aan de componist en schrijver Willem Pijper (1894-1947), die geldt als één 
van de grondleggers van het modernisme in Rotterdam. Met speciale optredens, 
gesprekken, publicaties, archiefmateriaal en een expositie zal Willem Pijper 
worden teruggeven aan de stad die hem bijna was vergeten – en waar Pijper 
zo’n belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.
Willem Pijper werd in 1930 benoemd tot de eerste directeur van het Conserva-
torium in Rotterdam en bleef tot zijn dood in 1947 aan de stad verbonden. Hij 
zorgde in de jaren dertig voor de aansluiting van Rotterdam bij internationale 
modernistische tendensen en stimuleerde de moderne dans door Corrie Hartong 
te benoemen als directeur van de Dansschool. Pijper en Hartong gelden daar-
mee als de grondleggers van respectievelijk de moderne muziek en de moderne 
dans in Rotterdam.
Rotterdam was al voor de naoorlogse wederopbouw een voor Nederlandse 
begrippen zeer moderne stad. Willem Pijper leverde daaraan een essentiële 
bijdrage. Met de manifestatie  In het licht van de eeuwigheid: Willem Pijper, mo-
dernist in Rotterdam  zal vanaf september het hedendaagse Rotterdam hernieuwd 
kennismaken met de man, zijn werk, zijn tijd en zijn betekenis voor de stad. 
Meer informatie: www.willempijperinrotterdam.nl  

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel 
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl 
en vul de bon digitaal in.

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 64,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



Tante Postbus In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord 
gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12. gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14. omslag voor papieren; 15. lang-
speelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. lading (hinder); 21. kosten koper (afk.); 22. alsmede; 24. zuivel-
product; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen; 31. rivier in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar omlaag; 37. 
gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bedorven; 42. afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors ontdoen; 
46. taaie grondsoort; 47. gentleman; 48. medisch beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofdstad; 54. 
periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58. boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk; 64. tennisterm; 
65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier; 70. enakskind; 72. afgemat; 73. Franse kaassoort; 76. mollengang; 
77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79. landstreek in Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop; 83. 
verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal
  1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3. scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard lachen; 6. overwinning; 7. 
voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. vochtig; 10. grand prix (afk.); 11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van een 
huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aangekochte; 25. inwendig orgaan; 26. � nishlijn; 27. bibliotheek (afk.); 
29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34. waadvogel; 36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40. plaats 
in Korea; 42. inlandse gemeente op Java; 43. ademhalingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46. lager 
technische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insectenlarve; 56. fa-
milietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62. denksport; 63. meetrekken (sleuren); 66. elektrisch geladen 
deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73. deel van een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van 
mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muzieknoot; 85. de onbekende (Lat. afk.).   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant sloeg op de tv-uitzendingen van de Tour de France luidde:

Franse kastelen kijken tijdens de Tour
Velen hadden die oplossing weer gevonden en toegestuurd. Uit al die inzendingen lootten wij weer drie prijswin-
naars die ieder een waardebon van 30 euro krijgen toegezonden van restaurant en partycentrum De Theetuin in 
Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of een fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: A. Freijsen, Greet 
de Haan en Mevr. C.F. Koole.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom dezelfde prijs van De 
Theetuin in Rijsoord, een ontzettend leuke plek om eens heen te 
gaan. Weer drie waardebonnen dus!

Wilt u ook een kans maken op deze prijs? zorg dan dat uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 4 augustus 12.00 uur bij ons 
binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl 
of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  
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42 59 6 33 87 25 83 49 11 48 69 26 54 35

40 75 58 34 38 63 28 84 44 62 29 78 8 5 31 86

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12. gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14.
omslag voor papieren; 15. langspeelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. lading (hinder);
21. kosten koper (afk.); 22. alsmede; 24. zuivelproduct; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen; 31. rivier
in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar omlaag; 37. gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bed-
orven; 42. afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors ontdoen; 46. taaie grond-
soort; 47. gentleman; 48. medisch beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofdstad; 54.
periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58. boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk;
64. tennisterm; 65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier; 70. enakskind; 72. afgemat; 73.
Franse kaassoort; 76. mollengang; 77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79. landstreek in
Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop; 83. verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87.
iemand die voor niets deugt.

Verticaal 1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3. scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard
lachen; 6. overwinning; 7. voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. vochtig; 10. grand prix (afk.);
11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van een huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aangekochte;
25. inwendig orgaan; 26. finishlijn; 27. bibliotheek (afk.); 29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34.
waadvogel; 36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40. plaats in Korea; 42. inlandse
gemeente op Java; 43. ademhalingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46. lager tech-
nische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insecten-
larve; 56. familietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62. denksport; 63. meetrekken
(sleuren); 66. elektrisch geladen deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73. deel van
een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muziek-
noot; 85. de onbekende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Bus en Tram naar School

Tijdens mijn verblijf op de Dr de Vissermulo 
in de Zuidpolderstraat op Zuid reisde ik vanaf 
Bleiswijk op maandagmorgen met de toenmalige 
Citosa Bus vanuit de Dorpsstraat nu ondenkbaar. 
Door naar de Schiekade en stapte daar op tramlijn 
3 die liep van Blijdorp naar de Groenezoom. De 
kaartjes werden uitgegeven uit zo’n houten kistje 
en ik reisde op een kinderkaartje van ik meen 8 
cent.

De tramroute was prachtig via de Coolsingel , 
over de Maas en Willemsbrug , Stieltjesplein 
en Oranjeboomstraat. In 1955 was ook nog de 
bekende Rotterdamse melkfabriek RMI hier 
gevestigd.

Rond 8.45 uur stapte ik uit op de Beijerlandselaan 
en liep in twee minuten naar de school  Ikrwas 
dus altijd een kwartier te laat. 4 jaar lang , nou 
ja misschien iets overdreven zei het hoofd , die 
altijd op maandag ons het eerste uur les gaf, 
kun je nou niet op tijd zijn. Ik kon het hem niet 
aan het verstand brengen , dat de eerste bus pas 
vertrok om 7.30 uur en dat ik totaal met bus en 

tram een uur en een kwartier onderweg was. 
Tegenwoordig reizen wij naar Rotterdam per auto 
naar de Molenlaan en stappen dan daar op lijn 
4  die ons brengt naar de Coolsingel of onderweg 
. het houten kistje is natuurlijk al lang verleden 
tijd . mijn vrouw en ik beschikken beide over een 
ov chipkaart en wij vinden het reizen met de tram 
bijzonder aangenaam,

Jan Dammes,  thejadammes@kpnmail.nl

Nakomelingen gezocht

Wij zijn op zoek naar nakomelingen van diverse 
Oud-Beijerlanders. Zij worden genoemd in het 
scheepsjournaal van Hendrik Krijger Hendrik 
was een leraar in Oud Beijerland en ging in 
1834 op uitnodiging van Willem I, naar Batavia. 
We zoeken o.a. nabestaanden van Anthonie of 
Anthony Jan van Driel, een bekende naam in 
Oud-Beijerland 

Kijk voor het hele overzicht op www.ikverhaal.nl 
of stuur een email aan info@ikverhaal.nl  

Stichting Ons Rotterdam organi-
seert, Boekenbeurs

  Op Zaterdag 6 augustus van 10.00 tot 13.00 
uur Stichting Ons Rotterdam organiseert een 
boekenbeurs in haar onderkomen aan de Kerk-
wervesingel op 6 augustus van 10.00 tot 13.00 
uur . Bij deze gelegenheid kunt u voor een zacht 
prijsje diverse populair historische boeken over 
Rotterdam kopen. Tevens zijn we in bezit van honderden oude prentbriefkaarten, waarmee u uw 
verzameling kunt aanvullen. Voor de liefhebbers zijn ook oudere uitgaven van ons tijdschrift te 
koop. U bent van harte welkom bij St. Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht. 
Voor informatie e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 010-4804513     

75+ senioren B/E
Groot rbews C/D/E

Vaste przen!

€50,-
€70,-

Meerdere locaties!
o.a. Feyenoord - ZiPPers
Centrum, Olympiaweg 4,
Rotterdam.

Rbewskeuringen in Rotterdam!
Ga naar www.voor-keur.nl

of bel naar
085 0607065

Digitale verwerking naar het CBR
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42 59 6 33 87 25 83 49 11 48 69 26 54 35

40 75 58 34 38 63 28 84 44 62 29 78 8 5 31 86

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12. gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14.
omslag voor papieren; 15. langspeelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. lading (hinder);
21. kosten koper (afk.); 22. alsmede; 24. zuivelproduct; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen; 31. rivier
in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar omlaag; 37. gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bed-
orven; 42. afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors ontdoen; 46. taaie grond-
soort; 47. gentleman; 48. medisch beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofdstad; 54.
periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58. boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk;
64. tennisterm; 65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier; 70. enakskind; 72. afgemat; 73.
Franse kaassoort; 76. mollengang; 77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79. landstreek in
Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop; 83. verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87.
iemand die voor niets deugt.

Verticaal 1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3. scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard
lachen; 6. overwinning; 7. voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. vochtig; 10. grand prix (afk.);
11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van een huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aangekochte;
25. inwendig orgaan; 26. finishlijn; 27. bibliotheek (afk.); 29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34.
waadvogel; 36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40. plaats in Korea; 42. inlandse
gemeente op Java; 43. ademhalingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46. lager tech-
nische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insecten-
larve; 56. familietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62. denksport; 63. meetrekken
(sleuren); 66. elektrisch geladen deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73. deel van
een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muziek-
noot; 85. de onbekende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

VOLG

OP FACEBOOK
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Rondje Rotterdam
met Spido

Vaar richting de 
zonsondergang

Kijk op spido.nl 
voor al onze dag- en 
thematochten.

Boek tickets 
op spido.nl

Van skyline tot aan het havengebied

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25

de leukste
rondvaart 

BOEK 
NU

Bezoek de wereldhaven van Rotterdam in de avond. 

Elke zaterdag in augustus, 19.30-22.00 uur.

Dag- en Thema Cruises
•  Tweede Maasvlakte

Iedere dinsdag en weekend in augustus 

•  Uitgebreide Havenrondvaart 

Iedere zaterdag in augustus

• Diverse dagtochten in augustus

•  Futureland Experience  

7 en 21 augustus
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