
Tijdens onze relatief lange 
schoolvakanties trokken we 
vanaf de zestiger jaren altijd 
met onze tent/vouwwagen/
caravan door Frankrijk. Aan-
vankelijk met de kinderen 
en later met z’n tweeën. Van 
huis uit niet gewend om wijn 
te drinken hadden we eerst 
nog niet veel interesse in de 
overvloed van wijnvelden 
waar we onderweg langs 
en door kwamen. Maar dát 
veranderde, vooral nadat we 
in 1979 bevriend raakten met 
een Normandische familie en 
bij hen de geneugten ontdek-
ten van een lekker glas wijn 
bij het eten. We keken vanaf 
toen anders naar de wijnstre-
ken.

Zoals gezegd trokken we dat prachtige 
land door, via verschillende routes, om 
uiteindelijk op een camping te komen 
waar we een paar weken konden 
genieten van de streek, het mooie weer 
en van het heerlijk rustige kampeer-
leven. Een mooi plaatsje bezoeken, 
een marktje afstruinen, genieten van 
en aan het zwembad of de zee en 
verder uitrusten van een jaar werken. 
Zó kwamen we ook eens terecht in de 
Beaujolais op een camping in Fleury. 
Fleury is één van de Cru-dorpen van 
de wijn in de Beaujolais. Er zijn drie 
soorten wijn in deze streek, oplopend 
in kwaliteit, de gewone Beaujolais, de 
Beaujolais Village en de Cru’s, waar-
van er 10 zijn. Het is een prachtig, 
heuvelachtig gebied, waar je mooie 
tochten kan maken en eventueel de 
wijndorpen en wijnhuizen kan bezoe-
ken. Er is een heel mooi wijnmuseum, 
gerealiseerd door de Beaujolaisidealist 
George Duboeuf.
Wij wilden natuurlijk ook kennis 
maken met een lekkere Beaujolais 
wijn en op één van onze tochten 
kwamen we terecht bij een wijnboer 
die wijngaarden bezat in de cru 
Chénas en in de cru Moulin-a-Vent. 
Zijn “wijnkasteel” bestond uit een 
eenvoudig gebouw met een wijncave, 
werk- en opslagruimte, een grote 

ruimte waarin tijdens de vendange 
door de ploeg plukkers werd gegeten 
en met een fl inke keuken en een klein 
proefl okaaltje. Hierboven woonde hij 
met zijn vrouw.

Druiven plukken
We proefden de wijnen en hadden 
een gezellig gesprek over het wel en 
wee van het wijnboerenbestaan. Aan 
het licht kwam dat het steeds lastiger 
werd om in de oogsttijd, de vendange 
genoemd, voldoende betrouwbare 
plukkers te vinden. Terug op de cam-
ping kwam bij ons de gedachte op dat 
wij dat eigenlijk ook wel eens wilden 
meemaken. Bij een volgend bezoek 
hebben we afgesproken dat we de 
komende herfst zouden komen om 
druiven te plukken. We vonden dat we 
niet betaald hoefden te worden, want 
het was voor ons meer een vakan-
tieavontuur. Later dachten we daar 
anders over.
In september 2001, inmiddels gepensi-
oneerd, trokken we naar Frankrijk om 
daar voor de eerste keer te gaan wer-
ken bij een wijnboer. We konden naast 
het huis de caravan plaatsen, zodat er 

voor ons geen slaapplaats hoefde te 
worden verzorgd. Op de afgesproken 
datum kwamen er van heinde en ver 
plukkers aan, zodat we tenslotte met 
zo’n 50 personen waren. Ook waren er 
2 caravans bij van families zigeuners, 
die daar elk jaar kwamen plukken. We 
kregen er een heel prettig contact mee. 
Het was de bedoeling dat echtgenoot 
Hans, inmiddels een zestiger, elke dag 
mee ging plukken en dat ik in de keu-
ken zou helpen om elke dag tweemaal 
een warme maaltijd te bereiden voor 
ons allen, dus meer dan vijftig perso-
nen. Daarna met slechts één vaatwas-
ser de afwas te doen en de tafels weer 
te dekken voor de volgende maaltijd. 
Voorwaar geen kleinigheid. Er werd 
uitstekend gekookt door de wijnboe-
rin en haar schoondochter, met mijn 
hulp dus. Er waren vier gasfornuizen 
beschikbaar.
Elke dag werden de plukkers met wa-
gens naar de plukplekken gereden en 
daar ving het werk aan. Dit duurde 2 
weken aaneengesloten. Er was slechts 
een halve dag vrij per week. Er moest 
dertien hectaren worden geplukt, alles 
met de hand. Hongerig kwamen ze 

dan om 12 uur terug voor een stevige 
maaltijd en om 2 uur vertrokken ze 
weer tot een uur of 5, voor de tweede 
voedzame maaltijd.

Masseren
De wijnboer en zijn vrouw spraken 
alleen Frans. Aan mij de taak om de 
Engels en Nederlands sprekende pluk-
kers toe te spreken als dit nodig was 
en dat was soms nodig omdat enkele 
vooral jongere plukkers er soms een 
potje van maakten. Het was dus wel 
eens een vertaalslag om van Frans 
naar Engels of Nederlands te scha-
kelen en terug. De maaltijden waren 
verder erg gezellig. Iedereen was moe 
en/of had pijn in rug of schouders. 
Door mijn ervaring met masseren 
heb ik van menigeen fl ink de spieren 
gekneed en in orde gemaakt voor de 
volgende plukdag. Al met al was het 
een bijzonder sociaal gebeuren. Bij 
de maaltijden werd de wijn van het 
huis geschonken, enigszins met water 
aangelengd om de energie die nodig 
was niet te ondermijnen. ’s Avonds na 
de maaltijd trokken de plukkers naar 
de dortoir, een gebouw met slaapge-

legenheden, wat verder in het dorp en 
de boerinnen en ik deden de afwas, 
ruimden op en maakten de ontbijt-
tafel voor de volgende dag in orde. 
Daarna trokken wij ons terug in de 
caravan om daar vroeg te gaan slapen. 
De volgende dag weer hetzelfde, hard 
werken geblazen.
Na de twee weken plukken werden 
de plukkers uitbetaald en toen waren 
we echt heel blij dat ook wij op de 
betaallijst stonden en met een aardig 
zakcentje extra nog een tijdje van de 
vakantie konden gaan genieten, met 
onderin de caravan een aardige voor-
raad aangeschafte fl essen Beaujolais. 
We hadden het, ondanks het harde 
werken, erg naar onze zin gehad en 
spraken af het volgende jaar weer te 
komen. Dat jaar was de sfeer helaas 
minder prettig en wij inmiddels weer 
ouder. Daarom vonden we het wel 
genoeg. We hebben nog veel jaren 
genoten van dat heerlijke Frankrijk. 
Maar zo hard werken in de vakantie 
was er niet meer bij.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl  
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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)

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.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis 
adviesgesprek aan. We hebben con-
tracten met alle zorgverzekeringen. 
Vergoedingen varieren van 75% tot 
100% uit de (basis) verzekering.

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Na een positief advies van 
het RIVM kunnen wij onze 
deuren weer voor u openen.
In overleg met onze mond-
zorgkoepels hebben wij 
maatregelen getroffen. 
Onze praktijk is weer op een 
verantwoorde wijze open 
voor reguliere mondzorg.

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 weer zat goed mee en het duurde 
dan ook niet lang of we reden luid 
zingend in blote bast de wijde wereld 
in. Van zonnebrandcrème hadden we 
nog nooit gehoord en we merkten al 
gauw wat dat betekende. Na een paar 
dagen konden we hele repen vel van 
ons lichaam aftrekken.
De reis verliep verder voorspoedig. 
Tegen de avond hadden we er onge-
veer 100 km opzitten. We keken naar 
een leuk plekje uit om de nacht door 
te brengen. Van campings hadden we 
nog nooit gehoord. Ik vraag me nu 

pas af of die er toen al waren. Ons 
oog viel op een mooi stukje grasland. 
Onderweg hadden we een heerlijk 
blikje met knakworsten gekocht die 
we met de spiritusbrander opwarmden 
en samen met de door Moe bereidde 
boterhammen verorberden. Het duurde 
niet lang meer of we kropen in onze 
“slaapzakken”; twee dekens, aan 
elkaar genaaid door zus Addy.

Vloeken
We sliepen als een roos, maar het was 
nog halfdonker toen onze slaap wreed 

werd verstoord door een schuimbek-
kende Belgische boer. Alleen de vloe-
ken die hij bezigde konden we redelijk 
verstaan, maar al snel werd het duide-
lijk dat hij het niet waardeerde dat wij 
zijn gras vertrapten. “Donderse Hol-
landers”, zei hij later, ook dat verston-
den we goed. Zodoende zaten we al 
heel vroeg op de fiets. Onze stemming 
was er niet minder door geworden. We 
fietsten door naar Frankrijk. Het begon 
al te schemeren en nog steeds hadden 
we geen geschikte plek gevonden om 
ons tentje op te zetten. Moedeloos 
reden we door een Frans dorpje en za-
gen  een openbare waterpomp met een 
grasveldje rondom. Het was warm, 
dus maakten we dankbaar gebruik van 
dit buitenkansje. Om beurten pompend 
hadden we de grootste lol tot het 
donker werd. Eén blik was genoeg en 
voor we het wisten stond onze shelter 
midden op het dorpsplein. Het duurde 
niet lang of de eerste dorpelingen 
kwamen nieuwsgierig een “emmertje 
water halen”. Gezien onze ervaring 
van de vorige avond zaten we met 
samengeknepen billen te wachten, 
onszelf afvragend wat “donderse 

Hollanders” in het Frans zou zijn. Tot 
onze verbazing vond blijkbaar het hele 
dorp het leuk en al snel maakten we 
een praatje, met handen en voeten. Er 
zat één fotorolletje van 8 foto’s in de 
Kodak box van zus Adrie. Allemaal 
verschoten bij dit leuke Franse dorp 
met die leuke mensen, die ons verwen-
den met allerlei lekkers.
De dag erna hadden we nog geen zin 
om te vertrekken. Een onverwachte 
gebeurtenis deed zich in de middag 
voor toen een motorfiets aan kwam 
tuffen. Even dachten we dat het een 
politieman was die ons kwam bekeu-
ren, maar het bleek een Duitse toerist 
te zijn die zich voorstelde als Adolf 
Tenger.. Hij zocht een jeugdherberg. 
Wij hoorden dat woord voor het eerst 
en konden hem dus niet helpen. Het 

was kort na de oorlog, maar een vij-
andige houding hadden we helemaal 
niet. We boden hem spontaan (en 
naïef) aan die nacht bij ons te slapen 
in ons armzalige sheltertje. Dankbaar 
maakte hij gebruik van dat aanbod. 
Met de kennis van nu hadden we dat 
nooit gedaan, maar de wereld was 
mooi en iedereen was goed. Achteraf 
bleek het een fatsoenlijke Duitser te 
zijn, waar we later nog contact mee 
hadden met wederzijdse bezoeken.
De volgende dag fietsten we verder, op 
naar Parijs! Na veertien dagen en meer 
dan 1000 kilometer zat het avontuur 
erop. Om nooit te vergeten!

Kees in ‘t Veld
caintveld@gmail.com

Op de fiets naar Parijs
In de zomer van 1956 kwamen mijn broer(tje) Bert (1940) en ik (1938) op het, volgens onze ouders, 
krankzinnige idee om met de fiets naar Parijs te gaan. Er kwam heel wat overredingskracht bij te 
pas, maar na lang zeuren was het eindelijk zo ver. Met een geleende shelter van zwager Ben, een 
boxcamera van zus Adrie, de stallantaarn van onze Pa, (die hij eigenlijk niet kon missen) en een 
spiritusbrander van een goede kennis gingen wij onverschrokken het avontuur tegemoet.
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Nieuwsgierige dorpskinderen bij onze shelter.

Frans bezoek voor Kees en Bert.

CCtjeCCtje

In de badkamer lekker koud water op mijn 
smoelwerk, later ga ik ook altijd onder 
de kouwe kraan, veel lekkerder en ik sta 
tweemaal in de week in de sportschool toch 
al onder de douche, dat is meer dan vol-
doende en beter voor de “leefomgeving”, 
dat is nou eens een perfect woord voor het 
vreselijke woord “milieu”, dat is Frans en 
het betekent in die taal “de onderwereld”, 
en dan slof ik naar de keuken en zet koffie. 
Zonder koffie zou ik nergens zijn. Mijn 
hond is dan al mee met de uitlaatservice, 
en met een staaf B’tween en de bak koffie 
loop ik mijn terrein rond, haal de krant uit 
de brievenbus, waar dan meestal de post 
van de vorige dag ook nog ligt, en nestel 
mij met een tweede bak koffie onder een 
boom en ga uitgebreid de ellende van de 
dag te lijf, de krant lezen dus. Ik zou niet 
zonder een papieren krant kunnen, wat 
ze ook beweren dat die gaat verdwijnen, 
nou, tegen die tijd ben ik zelf ook wel 
verdwenen.

Dat is een ijzeren regelmaat die ik 
ongaarne doorbroken zie. Maar ik moet 
toegeven dat als dat toch een keer gebeurt, 
er is telefoon, de hond komt vroeg terug, 
ik moet onverwachts en onverwijld de 
deur uit, (“Events my boy, events!“, zei de 
toenmalige premier Mc Millan tegen een 
journalist die hem vroeg waar hij het meest 
bang voor was,) als de prettige sleur om de 
een of andere reden wordt doorbroken dan 
sta je wel een stuk energieker in de dag en 
in het leven. En dan besef je en realiseer 
je je dat je ook niet helemáál in de inertie 
moet verdwijnen. Wij ouderen moeten er 
wel aan denken actief te blijven, anders zit 
je op een dag in je stoel en kun je er niet 
meer uit komen.

Van de week werd ik wakker met enorme 
jeuk op mijn rug. Ik kon niet bekijken 
wat daar allemaal te zien was, ik bedacht 
opeens dat ik een tweede spiegel in mijn 
badkamer moet hebben, maar ja die had ik 
niet, de jeuk was ondragelijk en ik besloot 

maar onmiddellijk in actie te komen en 
naar de dokter in het dorp te rijden, wie 
weet kon er iemand even constateren wat 
er aan de hand was. Dan moet je natuurlijk 
enorm geluk hebben, en zie, dat had ik. Ik 
vroeg het meisje aan de balie of ik wellicht 
die dag nog even de dokter kon zien, na-
tuurlijk op uiterst zielige en slachtofferige 
toon, en kijk, de doktersdeur stond open, 
ik kon zo doorlopen, ze had even niks 
te doen. Hoe kom je aan de mazzel. Vijf 
minuten later stond ik met een pilletje en 
een zalfje weer buiten, weet u nog dat de 
“relatie” van Dorus (Tom Manders), “Dol-
lefie Zallefie” heette?, en lachte het leven 
mij weer vrolijk toe. En omdat je dan toch 
al in actie bent en in het dorp staat, ga je 
maar meteen naar de supermarkt en naar de 
slager, die helaas op vakantie was, en heb 
je ‘s middags een ander tevreden gevoel 
over jezelf.

Want dat is wat ze ons bezweren hè, dat 
we in beweging moeten blijven, en ook 
de Geest actief houden. Als je iets aan het 
vertellen bent dan is vooral het noemen 
van namen dikwijls het probleem. Ook bij 
jonge mensen trouwens. De digitale men-
sen gaan dan ogenblikkelijk goegelen op 
hun telefoontje, maar afgezien van het feit 
dat ik zo’n ding niet heb, vind ik dat ook te 

makkelijk. Ik dwing mezelf te blijven na-
denken tot ik het uit mezelf naar boven heb 
gepompt. Van de week dacht ik aan Duke 
Ellington en kon niet op zijn naam komen. 
Denken, denken, denken, en ja hoor, daar 
had ik ‘m. Maar ik zou niet meer mee dur-
ven doen aan ‘De slimste mens’, want ik 
zou bijvoorbeeld het antwoord wel weten 
maar niet op de juiste benaming kunnen 
komen, en daar krijg je de tijd niet.

Nou ja, ik ben eigenlijk al slim genoeg.

Actie is reactie
Met het klimmen der jaren krijg je in het “huishoudelijke” zal ik maar 
zeggen een aantal vastgeroeste gewoontes. Dat is zowel fijn als on-fijn. 
Ik sta ’s morgens op, als ik geluk heb hoor ik dan het nieuws van Radio 
Rijnmond, maar soms een slinger reclame die ik meteen uitzet, want 
ze kunnen daar blijkbaar niet meer timen, of ze doen het om de een of 
andere reden expres, en dan stommel ik naar beneden.

fo
to

: P
et

er
 T

et
te

ro
o



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 9 augustus 2022    pagina 4   

  

 
 

 

  

   

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), 

- Uitvaart compleet € 4295,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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

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

 

 
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 

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

… of koop nu je kaarten voor 
HET VERDRONKEN LAND 
VAN DOGGERLAND!

ALS BLADERBARE PDF!

DOWNLOAD HET MAGAZINE

In het kader van de viering 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg worden er 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd langs de rivier. Mogen wij u deze 
maand begroeten bij één of meerdere van onderstaande activiteiten?

Ga voor meer informatie naar:

Expositie 150 jaar Nieuwe Waterweg

PROGRAMMA
AUGUSTUS

15 jaar Rotterdam Swim

Stap aan boord van een van de historische schepen van het Maritiem Museum

Buitenexpo Reuzenarbeid: de Nieuwe Waterweg in 150 jaar fotografie (vrije toegang)

Maritiem Festival

NOG T/M 21 AUGUSTUS WESTLANDS MUSEUM, HONSELERSDIJK 

28 AUGUSTUS NOORDEREILAND, ROTTERDAM

20 AUGUSTUS  

21 AUGUSTUS AANMONSTEREN IN ROTTERDAM OF MAASSLUIS

DOORLOPEND KONINGIN EMMABOULEVARD, HOEK VAN HOLLAND

27 AUGUSTUS - 4 SEPTEMBER MARITIEM MUSEUM, ROTTERDAM

150jr_NW_programma_Augstus_130x195_V02.indd   1150jr_NW_programma_Augstus_130x195_V02.indd   1 04-07-2022   14:2604-07-2022   14:26

STADSHART,STADSHART, MAASSLUIS MAASSLUIS

Kom klimmen, varen, suppen, slingeren, rollen en tokkelen boven, op en in het
water tijdens Kids aan de Vlieten!

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.

€ 699www.dejongintra.nl/ebnau0210-daagse busreis
Drielandenreis, Nauders

vanaf p.p.

€ 479www.dejongintra.nl/ebclx016-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

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

vanaf p.p.

€ 79910-daagse busreis
Wenen en het Wienerwald

vanaf p.p.

€ 469 www.dejongintra.nl/eblof046-daagse busreis
Moezel en Rijn

www.dejongintra.nl/ebtul02www.dejongintra.nl/ebtul02

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

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

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



Ken je dit nog? 

 267   

 269   Nr.
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O

Ken je dit nog? Een plaatje van de keuken van een ziekenhuis. Weet u welk ziekenhuis en heeft u her-
inneringen aan die keuken, het eten, het betreffende ziekenhuis in Rotterdam? Of staat u wellicht zelf 
op de foto, of een bekende van u? We zijn weer nieuwsgierig naar uw verhalen, anekdotes en herinne-
ringen. Laat ze ons weten, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.  

Corrie Gorissen: “ Is dit leuk nou en of ik dit 
ken..de poffertjeskraam op de Oude Binnen-
weg. Ik heb er dikwijls poffertjes gegeten met 
mijn moeder en dochtertje. Geweldig heerlijke 
poffertjes en een gezellige sfeer. Maar voor mij 
is de hele plek een dierbare herinnering. Links 
kijk in je op het pand van Café Timmer die nog 
steeds bestaat en rechts het pand waar ik ben 
geboren in de Boomgaardstraat poeh poeh waar 
blijft de tijd. Ook dat pand bestaat nog het is ge-
lukkig gerenoveerd voor studenten. Op de plek 
van de poffertjeskraam stonden huizen. Op de 
hoek Kreymborg, een kledingwinkel en ernaast 
woonden mijn opa en oma boven Café de Vij-
genboom met er achter een feestzaal waar wij op 
konden kijken vanaf ons huis in de Boomgaard-
straat. Maar weer terug naar de Vijgenboom. Op 
hetzelfde stukje zat ook de winkel van Van Os 
lederwaren en tassen en de winkels bestaan nog, 
hoe is het mogelijk. Later is de winkel verhuisd 
naar de overkant vlakbij bioscoop Centraal. Het 
waren winkels beneden en als twijfelgeval een 
souvenirwinkel. Maar dat weet ik niet helemaal 
zeker. Op het hoekje zat ook een groenteboer 
Voorthuizen. Als je daar moest zijn, was het op-
letten geblazen want boven je hoofd zat een stuk 
beton. Je wist wel gelijk of je was gegroeid want 
als je even was vergeten dat het er zat was het 
au...en een bult of blauwe plek was weer je deel. 
De Oude Binnenweg, de plek waar ik nog heel 
graag kom en die gelukkig aan de slopershamer 

is ontsnapt...”

Kees van der Sijs: “Voor veel Rotterdammers 
een heel bekend etablissement, nameiljk de 
poffertjestent van de fa. Bongers aan de Meent. 
Wie is daar vroeger niet geweest. Wij in ieder 
geval wel, met het hele gezin. Een traktatie 
voor de verjaardag van één van de kinderen 
bijvoorbeeld. Of zomaar spontaan naar de Meent 
voor de overheerlijke poffertjes, gebakken in 
echte roomboter, bestrooid met poedersuiker 
en versierd met vruchten. We namen natuurlijk 
altijd de grotere porties. Hoefden de jongelui 
‘s avonds geen warm eten meer en konden ze 
gelijk door naar bed. Ík schrijf nu over de jaren 
70 van de vorige eeuw. Een halve eeuw geleden 
dus. Nog langer geleden in de 40-er jaren kwam 
ik als kind al met mijn moeder bij Bongers, die 
toen gevestigd was in een noodgebouw langs het 
Noorderkanaal bij de Gordelweg ter hoogte van 
de Bergweg en daar heel lang gezeten heeft. Sin-
terklaas kwam ook altijd langs als het weer zijn 
tijd was. Er was altijd wel een cadeautje voor je 
als je braaf genoeg was geweest. De fa. Bongers 
is helaas op de Meent verdwenen, maar gelukkig 
kunnen we nu naar de Hoogstraat waar de fa. 
Seth de poffertjes ook lekker goudgeel bakt.”

wim Soetekouw: “Met een achternaam als de 
mijne was dit natuurlijk een plek om te zijn: de 
poffertjestent. Volgens mij staat op de foto de 

poffertjestent van Janvier op de Oude Binnen-
weg. Maar helemaal zeker weet ik dat niet. Wel 
dat ik dar vroeger ook geweest ben. Genieten 
natuurlijk van die zoete lekkernij. Met boter en 
suiker graag!”

Anja Butienbroek: “Dit lijkt me een typsich 
geval van pannenkoeken eten. Of nog lekkerder: 
poffertjes! Dat deden wij vroeger altijd als we 
naar ‘de mart’ in Rotterdam gingen. Dan even 
naar de poffertjestent en met een kopje koffi e of 
in de zomer een glaasje fris bijkomen van al dat 
boodschappen doen en lopen. En dan weer met 
tassen vol met de trein naar huis.”

Wiljan van der Sluis: “Dit moet haast wel de 
poffertjeszaak van Janvier op de Binnenweg 
zijn. Opvallend wel dat het gezelschap helemaal 
uit ouderen bestaat, terwijl in mijn herinneringen 
toch vaak juist ouders met kinderen poffer-
tjes kwamen eten. Wat een heerlijke lekkernij 
was dat. Ik heb ze al jaren niet meer gegeten. 
Vroeger toen mijn vrouw nog leefde bakten we 
ze ook nog wel eens thuis met zo’n gietijzeren 
pan met van die bolletjes. Die werden met zo’n 
kwastje ingevet. Maar op de een of andere 
manier vond ik het in de poffertjeskraam toch 
lekkerder. Dat zal wel aan het beslag gelegen 
hebben. Of aan de sfeer in de zaak natuurlijk!”

Herbert Kaag: “Als ik die foto zie ruik ik bijna 

de poffertjeskraam. En ik proef de poedersuiker 
en beboterde poffers. Verrukkelijk. Het zal nu 
wel weer als niet gezond worden afgedaan. Veel 
te vet. Maar oh, wat was dat genieten als je va-
der en moeder zeiden dat je poffertjes ging eten. 
Met een glaasje limonade erbij. Ja, mooie tijden 
waren dat. En je was met weinig al tevreden. 
Zoet was altijd goed.”

Jacqueline Lacroix: “Ik kom van oorsprong uit 
Antwerpen en daar had je meer wafelkramen als 
zoete lekkernij. Maar de Nederlandse poffertjes 
gingen er bij mij ook wel in. Ik sprak nog wel 
eens af met mijn vriend op het terras van de pof-
fertjeskraam. Meestal op een vrijdag. Zo begon-
nen wij het weekend. Later zijn we getrouwd. 
Mijn man is inmiddels al jaren overleden, maar 
ik denk nog wel eens terug aan die vrijdagmid-
dagen. Met poffertjes begon onze verkering. Dat 
is toch een leuk idee, als je er achteraf aan terug 
denkt.”  

 Poffertjes eten, wie deed het niet   
Over de Ken je dit nog-foto van vier weken geleden bestond best 
enige verwarring. Sommigen hadden het over pannenkoeken, maar 
de meesten toch over poffertjes. Maar welke poffertjeskraam of -tent 
was dit nu? Die van Bongers? Of toch die van Janvier? De laatste was 

goed. Op de foto staat een gezelschap ouderen; bewoners van de Oldenhof die 
samen poffertjes gingen eten in 1988. Menigeen deed dat in z’n jeugd of later 
ook, zoals te lezen is in de bijdragen op deze pagina.
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 Poffertjes, daar stonden we vroeger voor in de rij.   
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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,-

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.

25%
LAST MINUTE
KORTING

Verhuur van vrijstaande bungalows
te midden van de bossen

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

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

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   
Aug 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
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 KINDERDIJK

Koffie of thee met gebak | Flakkeese Koffietafel | Entree Kinderdijk 

      DONDERDAG 15 SEPTEMBER
      DONDERDAG 15 SEPTEMBER

11:00uur - 17:00uur

v.a. € 80,00

DAGTOCHTEN
Sept       Kinderdijk Okt    Maassluis   
Dec      Gouda

15
16

6

RONDVAART 2E MAASVLAKTE

RONDVAARTEUROPOORT.NL

12:00 – 15:00 uur

12:00 – 15:30 uur

WOENSDAG 17 AUGUSTUSWOENSDAG 17 AUGUSTUSWOENSDAG 17 AUGUSTUS
12:00 – 15:00 uur

WOENSDAG 31 AUGUSTUS

RONDVAARTEUROPOORT.NL

WOENSDAG 31 AUGUSTUSWOENSDAG 31 AUGUSTUS
12:00 – 15:00 uur

RONDVAARTEUROPOORT.NL
OF BEL NAAR 0174 - 820 374

12:00 – 15:30 uur12:00 – 15:30 uur
ZATERDAG 27 AUGUSTUS

12:00 – 15:00 uur

12:00 – 15:00 uur

12:00 – 15:00 uur
WOENSDAG 24 AUGUSTUS

    Vanaf 

€ 29,95

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

CULINAIRE BBQ CRUISE

 REDERIJFORTUNA.NL
Vertrek vanuit onze thuishaven in Spijkenisse

ZATERDAG 20 AUGUSTUSZATERDAG 20 AUGUSTUS

19:00uur - 23:00uur

Tel. 0180-820244
Bel Willy of Timo
Adverteren?



Mijn vrouw en ik zijn bezig 
met onze testamenten. Wij 
hebben geen kinderen. Wij 
worden in eerste instantie 
elkaars executeur maar wat 
gebeurt er als de laatste 
van ons is overleden. Is het 
verstandig om een opvolgend 
executeur te benoemen? En 
kunnen wij dan het best een 
executeur of een executeur 
tevens afwikkelingsbewind-
voerder benoemen?

Het gebeurt regelmatig, zeker in de 
wat oudere testamenten, dat de langst-
levende de executeur is. Als bij het 
overlijden van de eerste echtgenoot/
echtgenote de langstlevende de be-
schikking over de gehele nalatenschap 
verkrijgt, is over het algemeen de 
afwikkeling van de nalatenschap ook 
niet al te ingewikkeld. Zo blijven de 
abonnementen doorlopen en hoeft de 
woning niet verkocht te worden. Wel 

moet er mogelijk aangifte erfbelasting 
gedaan worden en een boedelbeschrij-
ving gemaakt en de vorderingen (de 
erfdelen) van de kinderen vastgesteld 
worden. Daarnaast kan het verstandig 
zijn om de woning alvast op naam 
van de langstlevende te zetten. De 
langstlevende kan hiervoor eventueel 
ook beroep doen op een professional, 
zoals een RegisterExecuteur, zoals 
Akto of een notaris.
Na het overlijden van de langst-
levende is er een volledig andere 
situatie. We begrijpen van u dat na 
het overlijden van de langstlevende 
een aantal goede doelen zullen erven. 

Als er geen executeur is, zullen zij 
gezamenlijk de nalatenschap moeten 
afwikkelen. Meestal zitten ze daar 
niet op te wachten. Het is veel prakti-
scher als er één persoon/bedrijf aange-
wezen is om de afwikkeling van de 
nalatenschap te regelen. Er kan sneller 
gehandeld worden, hetgeen tot minder 
kosten zal leiden. De afwikkeling van 
een nalatenschap met goede doelen 
als erfgenaam vereist bovendien een 
professionele benadering. Daarom is 
dan zeker verstandig om een opvol-
gend executeur in uw testament op te 
nemen.
Benoemt u een ‘normale’ executeur 

(ook wel 2-sterren executeur) dan 
maakt die de nalatenschap klaar voor 
verdere afwikkeling. De verdeling is 
dan de taak van de erfgenamen zelf. 
Door de executeur tevens tot afwikke-
lingsbewindvoerder te benoemen, kan 
deze de nalatenschap zoveel mogelijk 
zelfstandig, zonder tussenkomst van 
de erfgenamen, afwikkelen en verde-
len. Zeker wanneer de kinderen niet 
goed met elkaar overweg kunnen of 
in het buitenland wonen adviseren wij 
in uw nieuwe of aanvullend testament 
een opvolgend executeur met afwik-
kelingsbevoegdheid te benoemen. 
Ook als Akto in een testament tot exe-
cuteur benoemd wordt, laten wij ons 
bij voorkeur tevens als afwikkelings-
bewindvoerder benoemen. Benoemt 
u geen opvolgend executeur in uw 
testament dan moeten na het overlij-
den of bij wilsonbekwaamheid van 
de langstlevende uw erfgenamen met 
elkaar de nalatenschap afwikkelen. Ze 
moeten met elkaar de bankrekeningen 
beheren, aangifte inkomstenbelasting 
en erfbelasting doen of de verkoop 
van de woning organiseren. Daarvoor 
kan ook een boedelgevolmachtigde 
uit de kring van erfgenaam worden 
benoemd of een externe professional.  

 Executeur of executeur 
afwikkelingsbewindvoerder   
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Mondelinge overeenkomst
Voor de meeste overeenkomsten geldt 
dat deze mondeling tot stand kunnen 
komen. Zij hoeven niet schriftelijk te 
worden vastgelegd. Er zijn een aantal 
uitzonderingen waaronder de koop 
van een woning. Die koop moet in 
een schriftelijk overeenkomst zijn 
vastgelegd. Vandaar dat makelaars al-
tijd een koopovereenkomst opstellen 
en gebruiken waarin de wederzijdse 
rechten en plichten zijn opgenomen. 
Omdat er vaak eerst een concept-
overeenkomst wordt voorgelegd, pas 
daarna de defi nitieve en omdat pas 
nadat alle partijen een handtekening 
onder de defi nitieve overeenkomst 
hebben gezet de bedenktijd gaat 
lopen, gaat er vaak nog veel tijd 
overheen voordat de koop pas echt 
gesloten is. Tot die tijd verkeren 
koper én verkoper in onzekerheid.

Betalen met crypto winst
Er zijn mensen die met cryptomunten 
fl inke winsten behalen. Kopen die 
mensen een woning of doen ze een 
andere grote uitgave met de crypto-
winst dan moeten zij wel kunnen 
aantonen dat ze die winst ook echt 
behaald hebben met het speculeren 
met cryptomunten. De notaris zal dus 

bankafschriften of mutaties willen 
zien waaruit de winst blijkt. Zonder 
die bewijsstukken zal de aankoop van 
een nieuwe woning met cryptomun-
tenwinst niet lukken. 

Geen nieuwe regels 
erfbelasting
Onlangs heeft minister Weerwind 
van Rechtsbescherming besloten de 
regels voor de schenk- en erfbelas-
ting niet aan te passen. Voorgesteld 
was om de schenk- en erfbelasting 
leefvormneutraal te maken. Een van 
de mogelijkheden zou dan zijn dat 
alleenstaanden zonder kinderen zelf 
een of twee personen zouden mogen 
aanwijzen die voor de schenk- en erf-
belasting behandeld zouden worden 
als eerstegraadsverwant (ouder of 
kind). Omdat aanpassingen het sys-
teem van de schenk- en erfbelasting 
door de wijzigingen te complex zou-
den maken ziet de minister (helaas) 

af van het aanpassen.

Het kindsdeel
De term kindsdeel dateert nog uit 
de tijd dat echtgenotes geen erfrecht 
hadden; alleen de kinderen erfden 
van hun ouders. Pas in 1923 (dus 
honderd jaar geleden) is de wet 
aangepast en erfde de langstlevende 
echtgenoot/-ote ook een deel. De 
weduwe/weduwnaar erfde daarmee 
net als de kinderen een kindsdeel van 
de nalatenschap. De term kindsdeel 
is sindsdien zo ingeslopen dat we 
deze term nog steeds gebruiken. In de 
huidige wet komt de term kindsdeel 
niet voor. In zijn algemeenheid wordt 
met het kindsdeel bedoeld dat wat 
een kind erft op grond van de wet. 
Dit kindsdeel wordt ook wel het 
´wettelijk erfdeel´ of het ´versterferf-
deel´ genoemd.    

Uit de praktijk 

Een kind onterven, is één ding; het 
vaststellen van de legitieme portie waar 
het onterfde kind recht op heeft is een 
ander. Vooral wanneer kinderen lang 
buiten beeld zijn geweest na bijvoor-
beeld een echtscheiding of onenigheid 
kan het zeer onaangenaam zijn om 
allerlei informatie te verstrekken die 
ook het leven van de langstlevende 
echtgenoot of partner aangaan. Wij 
zeggen wel eens dat er na de dood geen 
privacy meer lijkt te bestaan. 
Doorgaans kunnen we, ook als er 
advocaten bij betrokken zijn, op grond 
van redelijke argumenten tot over-
eenstemming komen over de grootte 
van deze legitieme portie; zonder alle 
bankafschriften van de zeven jaar voor 
overlijden beschikbaar te stellen. Soms 
weten kinderen en advocaten van geen 
ophouden en moet de onderste steen 
boven komen om te concluderen dat 
de door ons berekende en voorgestelde 
waarde gelijk aan de legitieme portie 
is. Een goede voorbereiding helpt 
de langstlevende en de executeur de 
gevraagde, meestal zeer vergaande, in-
formatie beschikbaar te hebben en ver-
mindert ongemakkelijke gevoelens. Dat 
kan deels ook zitten in het testament 
door als toekomstig erfl ater met een 
considerans (overweging) aan te geven 
waarom de ouder het kind onterft. Die 
uitleg zorgt er vaak voor dat onterfde 
kinderen berusten in onterving en de 
wens van hun ouders respecteren. Meer 
weten? Bezoek een van onze erfcoach-
spreekuren of maak een afspraak bij ons 
op kantoor. Zie: www.akto.nu  

?

Kopen op de fiets  Een fi ets-
tochtje door het mooie platteland 
van Nederland kan u ook nog een 
voordeeltje opleveren, namelijk 
door bij de boer te kopen. De vele 
stalletjes langs de weg bieden 
houdbare of verse producten en 
worden voor aantrekkelijke prijzen 
aangeboden. U kunt dit bezoek na-
tuurlijk ook met de auto doen maar 
met de huidige benzine prijzen 
verdampt het voordeel.

Tanken in het weekend  Van 
een trouwe lezer ontvingen we de 
volgende tip: Veel tankstations 
hanteren in het weekend lagere 
tarieven; tank dus in het weekend. 
Of als u dat onhandig vindt, kijk 
eens op brandstof-zoeker.nl. Op 
deze site kunt u de goedkoopste 
benzine vinden. Helaas staan niet 
alle tankstations er op maar het 
helpt om niet te duur te tanken. 
Vooral als de goedkopere benzine 
dichtbij u te koop is.

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

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

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

BBTTRR RREEIIZZEENN 
www.BTRreizen.nl

  055 - 5059500  

    005555 -- 55005599550000  ··  WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL 

Autovakantie Hoog Soeren / Veluwewe
All Inclusive Hotel Oranjeoord / Hoog Soeren
3 dagen va. €  € 151,- p.p. / 5 dagen va. € 295,- p.p.p.g , p p g
Autovakantie Valkenburg / Zuidd-

, p p
d-Limburg

pp
rgg

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg
3 dagen va. €  € 125,- p.p. / 5 dagen va. € 246,- p.p.g , p p g
Autovakantie Duitse Moezel

g
el

All Inclusive Hotel Brauer / Treis-Karden
3 dagen va. €  € 122,- p.p. / 5 dagen va. € 243,- p.p.g , p p g ,
Autovakantie Duitse Teutoburgerwald

p, p
d

All Inclusive Hotel Der Jägerhof / Willebadessen
3 dagen va. €  € 129,- p.p. / 5 dagen va. € 259,- p.p.

 055 5059500  

Busvakantie / Ootmarsum / Twentete
Stadshotel Ootmarsum *** 
5 dagen vertrek 22 september 2022 € 480,- p.p.g p ,
Busvakantie / Valkenburg / Zuid

,
d-

p p,
d-Limburgrg

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen vertrek 21 oktober 2022 € 455,- p.p.g ,
Riviercruise Nederland & Belgié

p p, p
ié

rRiviercruiseschip Rambrandt van Rijn
8 dagen vertrek 19 september 2022 va. € 975,- p.p.g p ,
Riviercuise Rijn & Moezel naar Cochem

p p
m

Riviercruiseschip Salvinia 
6 dagen vertrek 19 september 2022 va. € 595,- p.p. 

BTR Reizen heeft nog veel meer mooie Autovakanties - Busreizen - Riviercruises

Trevvel is mijn tweede thuis.
DANNY, SUPERVISOR

Trevvel is mijn tweede thuis.Trevvel is mijn tweede thuis.Trevvel is mijn tweede thuis.
DANNY, SUPERVISORDANNY, SUPERVISORDANNY, SUPERVISOR

V A C A T U R E  A L E R T

W IJ  Z OE K E N JOU
VOOR ONS HOOFDKANTOOR
In Rotterdam zoeken wij voor het hoofdkantoor
(Administratief) Planners, Verkeersleiders,
Callcentermedewerkers en nog veel meer!

OF VOOR OP DE WEG
Wij zoeken altijd chau� eurs voor ons vervoer
naar school en werk (Trevvel Route) en voor ons
sociaal-recreatieve vervoer (Trevvel Samen).

STUUR JE SOLLICITATIE NA AR
werken@trevvel.nl

Meer info
    op

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

0222_39-ADV-OudRotterdammer-255x181-03.indd   1 03-08-2022   15:38



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 9 augustus 2022pagina 9

Badplaats Mamaia aan de Zwarte Zee 
was onze bestemming. Als je daar 
nu foto’s van bekijkt, zie je Spaanse 
taferelen. Een strand met heel veel 
hoogbouw aan de boulevard. In 1975 
stonden er welgeteld zes gebouwen, 
rechthoekig, met een betonlook. Eén 
ervan was ons hotel, Lotus genaamd. 
Er waren alleen kamers in het gebouw 
gevestigd, ontbijt en diner werden 
geserveerd in een laagbouw op zo’n 
200 meter afstand van het hotel. Deze 
laagbouw kun je het best beschrijven 
als een militaire kantine. Reisbureau 
Arke had ons het hotel aanbevo-
len, Internet was uiteraard nog niet 
beschikbaar en over de Toeristiek, 
de dikke gids met beschrijvingen per 
hotel, werd in het reisbureau altijd 
uiterst geheimzinnig gedaan. Kennis 
is macht.

Restanten
Wij maakten er ter plekke maar van, 
wat er van te maken was. Na onze 
aankomst laat in de avond werden we 
in de ‘kantine’ uitgenodigd voor een 
laat diner. We wisten toen nog niet dat 

dit diner bestond uit de restanten van 
het diner eerder op de avond.
De geserveerde supa smaakte naar 
warm water en er werd uitgehard 
droog brood bij geserveerd. Daarna 
kregen we glazige aardappelen met de 
vetranden van wat eens een entrecôte 
was geweest. Brrrrr. Ik heb er niet van 
gegeten. Twee van mijn tafelgenoten 
wel, deze vertelden me de volgende 
dag dat ze in de nachtelijke uren veel 
tijd op het toilet hadden doorgebracht.

Deurmat
Na het eerste karige ontbijt gingen 
kochten we een buskaartje voor 20 
cent en brachten een bezoek aan 
de havenplaats Constan?a. Er was 
niet veel te zien. Dag twee was een 
stranddag. Daar zagen we, hoe zeg ik 
het respectvol, heel veel vrouwen met 
een maatje meer. Nee, twee of drie 
maatjes meer! Onder hun badpakken 
zagen wij links en rechts stukken van 
de ‘deurmat’, die toen kennelijk nog 
in de mode was, zitten. De zee was 
overigens heerlijk warm.

Huurauto
Ook was er ruimte voor een dagje met 
een huur-auto. We huurden een Dacia 
1.300, in Nederland noemden we dit 
een Renault 12. Toen we de wagen 
in ontvangst namen, merkten we aan 
de verhuurder op dat de ruitenwissers 
ontbraken. “Het regent hier nooit,” 
was zijn reactie. Wat hij ons niet 
vertelde was, dat de wagen – eenmaal 
met warme motor – niet startte en 
moest worden aangeduwd. Toch kwa-
men we die dag aan in Boekarest, zo’n 

290 kilometer enkele reis. Onderweg 
zagen we meer boerenkarren met ezels 
ervoor dan auto’s, dus het was opletten 
geblazen.
In Boekarest genoten we van een 
uitgebreide maaltijd, met lekkere 
Murfatlar wijn erbij, waarvoor we 
met vijf personen 14 gulden moesten 
betalen. Wat we verder nog deden: een 
vaartocht door de delta van de Donau. 
Er was beloofd dat we duizenden 
flamingo’s zouden zien, we zagen tien 
stipjes in de verte. Voor de rest zagen 

we alleen water, water en nog eens 
water.

Het is nu ruim 47 jaar later, toch her-
inner ik me deze eerste vliegvakantie 
nog goed. En het gaat om herinnerin-
gen maken, toch?

Ger den Reijer, 
Hellevoetsluis
g.den.reyer@kpnplanet.nl

Ruitenwissers zaten er niet op
Het was 1975. Nog niet zoveel mensen gingen met het vliegtuig 
op vakantie. En al helemaal niet naar het Roemenië van pre-
sident Nicolae Ceau?escu. Maar wij gingen wel, het was mijn 
eerste vliegreis. We vlogen met een Caravelle van Transavia, 
een vliegtuig dat tot kort voor ons vertrek nog was voorzien 
van remparachutes en in 1969 tweedehands werd gekocht door 
Transavia. 

Mamaia aan de Roemeense kust in 1975.

Circa 200 kilometers strekten zich 
voor me uit. En dat op een fiets met 
terugtraprem en zonder versnel-
lingen. In Vaals een dag overblijven 
om bij te komen van de vermoeienis-
sen en daarna de grens over met een 
heuse douanecontrôle bij de Belgische 
grens, waar zelfs het aantal Belgische 
franken nageteld werd. Je had in die 
tijd nog een zogenaamde TDB, een 
toeristendeviezenboekje dat je bij de 
bank kon krijgen en waarin precies 
vermeld stond hoeveel franken je 
gekocht had. Hoe bestaat zoiets vraag 
ik me soms nog wel eens af in het 
euro-tijdperk van de 21ste eeuw. Hoe 
dan ook, ongeschonden kwam ik door 
de grenscontrôle en was ik dus voor de 
eerste keer van mijn leven in België.

Extra rem
Vanwege het heuvelachtige gebied 
was het in die tijd in België verplicht 
een extra rem te hebben en had ik 

bij mijn fietsenmaker een zogeheten 
blokrem laten monteren, zodat ik ook 
aan de voorkant kon afremmen bij 
het dalen. Een tamelijk ingewikkelde 
constructie, met als resultaat dat het 
blokje dat bij het afremmen bovenop 
de voorband terecht kwam in de 
kortste keren bij het vele dalen was 
afgesleten. Hoe dan ook, hoera ik was 
in België. De volgende stop was in 
Mont-Xoffrais in de Haute Fagne in de 
buurt van Malmedy. De Hoge Venen 
dus. De jeugdherberg lag schitterend 
op een heuvel en bood een prachtig 
vergezicht over de streek.

Lekke band 
Onderweg had ik kennis gemaakt met 
twee Amsterdamse trekkers, Jan en 
Arie. Aardige en spontane knullen van 
circa 17 jaar, net zo jong als ik. We 
besloten gezamenlijk verder te fietsen. 
Onderweg reed ik voor de eerste keer 
(en gelukkig ook voor het laatst in 

de vakantie) plat en dat betekende 
bandje plakken, dat met behulp van 
de twee fietsvrienden snel gefixt werd. 
We bleven een paar dagen in Mont 
Xoffrais om door de ruige Hoge Venen 
te struinen en trokken daarna naar het 
kleinste land van de Benelux en belan-
den in Clervaux. Van daar uit met mijn 
nieuwe Amsterdamse vrienden naar 
het zuiden van Luxemburg richting 
Franse grens die voor ons gesloten 
bleef. Geen van ons drieën had een 
paspoort, slechts een kaart die alleen 
geldig was voor de landen van de Be-
nelux. Stiekem toch nog even de grens 
overgewipt op een smal weggetje waar 
geen douanepost was, wat vooral de 

Amsterdammers geweldig vonden. 
Ze waren nog nooit in het buitenland 
geweest.

Harmonie 
Na Luxemburg trok ik mijn eigen 
plan en vertrok richting de Ardennen, 
niet voordat we hartelijk afscheid van 
elkaar genomen hadden. We hebben 
die week heel gezellig met elkaar 
opgetrokken. Er waren beslist geen 
cultuurverschillen tussen 010 en 020 
merkbaar geweest, alles verliep in 
een prettige harmonie. De tweede 
week ging via Herbeumont, diep in de 
Ardennen, en diverse andere plaatsen 
en overnachtingen in de eminente 

“Auberges de la Jeunesse” van de 
Kempen, onder andere in Westerlo en 
Zoersel richting Nederland. Na twee 
weken trappen werd ik het wel een 
beetje zat en was blij dat ik Rotterdam 
steeds dichterbij zag komen. Gelukkig 
geen verdere panne gehad en nog even 
tijd om in het weekend bij te komen 
alvorens maandag weer met werken te 
beginnen. In die tijd was twee weken 
vakantie de norm en moest je weer 
50 weken wachten op de volgende 
vakantie...

Kees van der Sijs Sr
tel.; 0180-616086
sijs@planet.nl

Fietsen in Ardennen met Amsterdammers
In 1951 maakte ik een fietstocht door Nederland. Een jaar later 
besloot ik mijn blik meer naar het buitenland te richten en de 
twee andere landen van de Benelux te gaan befietsen. Twee 
weken vrijheid in juli lonkten naar me en ik vertrok “in mijn up-
pie” op zaterdagmorgen om 06.00 uur vanuit mijn woonplaats 
Rotterdam in een poging om in één dag in de jeugdherberg van 
Vaals terecht te komen. 

Fietsen door de bossen in de Ardennen.
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Ontdek alle acties in onze showroom of neem alvast een 
kijkje online via:   SLAAPBOULEVARD.NL/SUMMERSALE

-50%
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CuliNESSE 2022
We hebben er even op moeten wachten, maar het is bijna zover: DE TIENDE 
EDITIE VAN CULINESSE! Het festival aan de Zevenhuizerplas pakt deze zomer 
groots uit met optredens van de beste artiesten en vele culinaire hoogstandjes 
van bekende restaurants uit de regio. Op 25, 26 en 27 augustus treden onder 
andere op: Anouk, Davina Michelle,Chef Special, Nielson, Krezip, Van Dik Hout, 
Nick & Simon, Alain Clark en kunt u terecht bij stands van de beste restaurants 
uit de regio Kaarten reserveren? Zie rechts op deze pagina hoe dat kan

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 verzame-
ling 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. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

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? Allemaal 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 opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met 
vragen over kunst, curiosa 
of andere verzamelobjec-
ten. 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 stuk-
ken gratis en deskundig wil 
laten beoordelen, kan zon-
der afspraak tussen 10.00 
en 14.00 uur terecht bij de 
Heritage Auction Europe, 
Energieweg 7 te IJssel-
stein. Gewoon geopend.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel: 0180-820244

 Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 Augustus

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

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

    Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling des-
kundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energie-
weg 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.

    Elke donderdag

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

    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 beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 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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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTT
LLaaaattssttee mmaaaanndd!! 
tt//mm 3300--0066--22002222

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                                      



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusserDinsdag 9 augustus 2022pagina 12

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 9 augustus 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:  

Solingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Rotterdam gefotografeerd 1970-1980  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 2 Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 3 Kralingen, Kralingseveer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Rotterdam door de tijd deel 9 Kleiwegkwartier en Schiebroek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

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

Witte Dorp, Oud-Mathenesse    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Blik op Zuid deel 4: Pendrecht, Wielewaal en Heijplaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Blik op Zuid deel 5: Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland en IJsselmonde   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

Blik op Zuid deel 6: Hoogvliet, Pernis, Rhoon en Poortugaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     22,95

€ 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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Op z’n 12de jaar werd hij lid van 
CKC. Dat anti lopen kwam goed uit 
want het veld van CKC was bij hem 
om de hoek. Een tippel van niks. Ja, 
12 jaar was toen de leeftijd waarop je 
lid kon worden en mocht gaan spelen, 
er bestond nog geen pupillenvoetbal. 
Oud-scheidsrechter en ondeugd ‘ome’ 
Dirk Nijs zei daar indertijd over: “Te-
genwoordig beginnen ze als ze 6 jaar 
zijn en de meesten hebben er al geen 
zin meer in als ze 12 zijn”.
Dat was bij Simon zeker niet zo. Zijn 
hele leven staat in het teken van voet-
bal. Op z’n 18de jaar ging hij naar Ex-
celsior omdat hij hogerop wilde. “Wij 
woonden in het Kralingse Veer in de 
buurt van Heimen Lagerwaard, toen 
al een beroemde Excelsior-verdediger 
die zelfs een keer het Nederlands elftal 
haalde. Ik ging met mijn vader altijd 
naar de thuiswedstrijden van Excel-
sior. De wedstrijd begon om twee uur 
en CKC begon om half drie. Na afloop 
van de wedstrijd op Woudestein fiets-
ten we als een speer naar CKC. Langs 
de Van Ghentkazerne over het Toepad 
naar Kralingse Veer. Dan zagen we 

daar nog net een stukje van CKC”.

Testwedstrijd
Hij moest bij Excelsior een testwed-
strijd spelen en werd aangenomen. Op 
weg naar zijn begeerde ‘hogerop’. Si-
mon haalde het tot de A’tjes en kreeg 
toen problemen met een knie. Einde 
ambities en stoppen met voetbal.
“Tja, dat was een domper”, weet hij 
nog goed. “Ik heb een paar jaar niks 
gedaan en dat was nog erger. Toen ben 
ik de trainerscursus gaan doen en twee 
diploma’s gehaald. Leuk, met name 
ook als je later mee moet oordelen 
over trainers”.
Kelder werkte bij de Eerste Rotter-
damse wat nu Nationale Nederlanden 
is. Hij deed in schadeverzekeringen en 
na de fusie kwam die tak op kantoor in 
Den Haag. “Ik ben naar Barendrecht 
verhuisd omdat de treinverbinding 
prima was. En bij de BVV werd ik 
elftalleider. Maar ik bleef Excel-
sior trouw. Dat kon natuurlijk goed. 
Barendrecht speelt op zaterdag en 
Excelsior op zondag”. En zo was zijn 
weekend weer gevuld.

Het kon niet op! Hij werd voorzitter 
van Excelsior en combineerde dat 
zelfs in de tachtiger jaren een tijdje 
met het voorzitterschap bij Barend-
recht. En hij was secretaris van de Af-
deling Rotterdam van de KNVB, toen 
gevestigd in de Witte de Withstraat, 
waar hij werkte met bestuursleden 
als Hans Kamman (De Musschen) en 
Piet Spelbrink (Feyenoord). Hij was 
ook 14 jaar voorzitter van de VZC, 
de Vereniging van Zaterdag Clubs 
en medeoprichter van de Coöperatie 
Eerste Divisie waar hij vele jaren deel 
uitmaakte van het technisch platform . 
Ja, ja, Simon was niet vaak thuis…
Bij de KNVB maakte men bezwaar 
over zijn functie omdat hij bij een 
betaald voetbalorganisatie werkte. 
“Daarvoor hebben ze indertijd de 
reglementen moeten wijzigen zodat ik 
dit kon blijven doen”.

G-toernooi
In zijn tijd als voorzitter van de BVV 
startte hij, samen met de VVON (Vak-
bond Voetbal Oefenmeesters Neder-
land) het vermaarde G-Toernooi. Een 
prachtige voetbaldag voor gehandicap-
ten. De teams stonden onder leiding 
van bekende trainers uit het hele land. 
Bij de VVON waren Louis van Gaal 
en Cor Pot de gangmakers. Het was 
een geweldige happening die helaas 

vorig jaar is gestopt.
Vijf jaar geleden werd Kelder door 
Michael van Praag benoemd tot 
bondsridder van de KNVB. Logischer-
wijs is hij voor zijn vele verdiensten 
erevoorzitter van de BVV Barend-
recht.

Smitshoek
Inmiddels is hij alweer 4 jaar voorzit-
ter van Smitshoek. Die club zat in-
dertijd zonder bestuur en de ‘Barend-
rechtse insiders’ bij Smitshoek kenden 
de reputatie van Kelder. Niets doen 
staat toch niet in zijn woordenboek 
en hij woont dichtbij het prachtige 

complex. Hij zei dus ‘Ja’ op de vraag 
of hij wilde komen. Hij gaat nog altijd 
trouw naar Excelsior en bezoekt met 
zijn voetbalvriend Leo Beenhakker 
ook vele andere wedstrijden. En met 
de VV Smitshoek gaat het geweldig 
goed. Waarvan akte…

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Kelder vele jaren in de top
Simon Kelder (78) is bekend als voorzitter van de voetbalver-
enigingen Excelsior, Barendrecht en op dit moment Smitshoek. 
Een echte Barendrechter is de algemene mening. Maar da’s toch 
niet waar hoor. Kelder is een geboren en getogen Rotterdammer. 
Opgegroeid in de Antilopestraat, Kralingse Veer. 

Simon Kelder en zijn vriend Leo Beenhakker (links)

De oplettende lezer heeft al begrepen 
dat fotomateriaal in deze rubriek áltijd 
uniek is. De foto’s zijn nooit eerder in 
een boek, krant of tijdschrift geplaatst. 
Veel Rotterdammers van boven de 65 
herinneren zich nog goed de iconische 
foto van de in brand staande molen 
aan het Oostplein. Hans Akkersdijk 
wist in juli 1954 met zijn camera het 
ultieme moment van de brandende 
wieken vast te leggen Hij was de vaste 
huisfotograaf van Het Vrije Volk, toen 
de grootste krant van Nederland, en 
won met zijn ‘scoop’ de prestigieuze 
Zilveren Camera. Die prijs wordt toe-
gekend voor de beste nieuwsfoto van 
het jaar. Onlangs ontmoette ik Hans’ 
dochter Saskia in het charmante anti-
quariaat ‘Boek met een Doel’ aan de 
Nieuwe Binnenweg. Zij werkt daar als 
vrijwilligster en vertelt dat haar vader 
geen type was om alles te bewaren. De 
meeste negatieven gingen verloren. 
Gelukkig kon zij mij nog aan een paar 
foto’s helpen. Ik koos voor de aparte 
plaat van een locomotief die stoom 
staat af te blazen op station Hoogvliet. 
De machinist van LOC 56 hangt er 
ontspannen bij. Hij was in dienst van 

de RTM. De omgeving komt bevreem-
dend over. Bekijk dat enorme flatge-
bouw. Het lijkt wel een decorstuk. Wat 
heerlijk voor al die bewoners dat ze 
per spoor naar Rotterdam (Rosestraat) 

konden. En bekijk dat houten kotje. 
Wat gebeurde daarbinnen? Dronken 
de conducteur en machinist er koffie? 
Er stond vast een kolenkacheltje. Wij 
zien een stuk van een reclamebord. 

‘Galeries Modernes’ en De Spil. Tuur-
lijk was er al een klein winkelcentrum. 
De foto dateert, denk ik, van midden 
jaren ‘50. Oud-ambtenaar en liedjes-
zanger Arie van der Krogt was toen 

nog een baby. Waarom ik hem noem? 
Kom nou! Hij zong lang geleden de 
mooie song: ‘Ja, wie maakt er nou in 
hemelsnaam een lied / over Hoogvliet, 
over Hoogvliet’…

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

Hoogvliet
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uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding
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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)

         cvu.nl/ons-verhaal

Herdacht worden
zoals u bent

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

3037 EN

Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl

Uitvaartcentrum Bergweg

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

VOLG

OP FACEBOOK

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

GRATIS VOETCHECK
Heb jij ook last van voetklachten, maar weet je niet precies wat 
je ermee moet doen? Kom dan zeker eens bij ons langs voor 
een gratis voetcheck. Zo weet je binnen 20 minuten waar je 
aan toe bent en hoe deze klachten vaak eenvoudig verholpen 
kunnen worden.

0475-493900 (bereikbaar ma t/m vrij: 08.00 - 17.00 uur)  
Groenendaal 225  |  3011 ST  |  Rotterdam  
pendersvoetzorg.nl/afspraak Voel je goed. Beweeg je vrij.

Mijn voet-
klachten waren 
snel verholpen”

“
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helemaal suf die trappen op en af. 
Op verjaardagen werd dat breed 
uitgesponnen. Zij hadden vaak 
over dat er een klein deukje in het 
groenteconservenblik zat en dat 
beschadigde blik wilde de klant 
niet, absoluut niet. Dus weer op en 
neer naar de wagen. Vandaar dat 
alle ooms thuis veel avonden per 
week ‘deukgroenten’ aten bij de 
aardappelen.’’

Mijnsherenlaan
Hans Augustijn (75) slaakte 
een kreet van verrassing bij het 
openslaan van RW’s mijmerZUID-
hoekje. “Leuke foto’s, ook van 
de Mijnsherenlaan waar ik ben 
geboren in december 1946. De 
drogisterij Van Dort op de foto van 
de Zijpe in Pendrecht herinner ik 
me nog goed. Hij had een onwijs 
mooie dochter, Rina.’’
Diverse lezers merkten op dat de 
straatnaam Mijnsherenlaan met een 
E niet goed is geschreven. Volgens 

hen moet dat met zijn twee EE’s. 
Kennelijk is ergens in 1928, toen 
de laan + plein die naam kreeg, een 
foutje in de procedure geslopen. 
Beide zijn vernoemd naar het dorp 
Mijnsheerenland in de Hoeksche 
Waard. Dit foutje is niet gecorri-
geerd, vandaar.
Ben Kleij (benkleij1944@gmail.
com) herkent op de foto’s van 
König Zwaartransport in DOR 
van 5 april: “De man op de foto 
links van Tom Paesens (midden) is 
volgens mij Roel Geene, destijds 
(1965/1970) medewerker bij König 
met als collega Ted Kermis, toen 
gevestigd in het Waalhavenge-
bied.’’
Erik en Melanie Overeynder 
(e_overeynder@hotmail.com) 

lezen in het mooie en landelijke 
Ubbergen in Gelderland met plezier 
De Oud-Rotterdammer. “Van 
familie in Rotterdam krijg ik die 
toegezonden, dus ook het artikel 
over ‘Ravotten op diepladers’ met 
daarbij het verhaal over König 
Zwaartransport. Ik werkte van 1961 
tot 1969 eerst op het kantoor aan de 
Pieter de Hoochweg, daarna aan de 
Albert Plesmanweg in de Waalha-
ven. Ton Paessens op de foto is mij 
welbekend. De man links van hem 
is inderdaad vertegenwoordiger 
Roel Geene en ik denk dat rechts 
Van Trierum poseert van de werk-
voorbereiding voor de chauffeurs. 
Mijn werkzaamheden bestonden 
voornamelijk uit de documenten-
verzorging voor de afdeling Ferry 

Transporten van- en naar Enge-
land. Ik heb er steeds met plezier 
gewerkt, maar gezien salaris en 
een minder fi jne nieuwe directeur 
ben ik vertrokken naar de afdeling 
Agentuur bij Van Ommeren. Die 
opmerking over een minder fi jne 
directeur. slaat niet op P.S. Dries-
sen, want dit was een heel goede 
directeur, op handen gedragen door 
het personeel. Helaas is hij te vroeg 
overleden als gevolg van verblijf 
in een Jappenkamp in Nederlands 
Oost-Indië.’’

Rosestraat
Over de verdwenen Rosestraat is in 
de loop van jaren veel gepubliceerd 
en zijn eveneens veel herinneringen 
opgehaald. Op een van de plekken 
waar dat gebeurde was op 7 juni 
1980 in clubhuis De Brug in de 
Oranjeboomstraat. Daar kwamen 
via de rubriek ‘Mijmeringen over 
Zuid van Toen’ in Het Vrije Volk 
416 oud-Rosestraters op af.
Er werd opgetekend: ,”Wij waren 
thuis met drie broers. Mijn vader 
wist een oud zinken bad op de kop 
te tikken en zette het gevaarte in de 
schuur. Iedere vrijdagavond moes-
ten wij in bad: de oudste het eerst 
en dan in volgorde van leeftijd. 
Tussen elk kind werd door moeder 
met een schuimspaan het vuil van 
het water geschept. Ik heb heel wat 
keren geprotesteerd, want ik was 
de jongste en zat altijd als laatste in 
het vieze water van mijn broers.’’
Een andere anekdote: “Ik ben nu 
73 jaar en heb ruim zestig jaar in 
de Rosestraat gewoond. Ik heb 
daar van alles beleefd, vooral met 
de jongens. Ik was 23 toen ik mijn 
maagdelijkheid verloor. Dat was 
tegen de grijze afscheidingsmuur 
in de straat. Met ‘hem’ ben ik nog 
altijd gelukkig getrouwd.’’
Nog een: “In de zomermaanden 
kwamen in de Rosestraat de teilen 
naar buiten en werd de jeneverfl es 
in het raamkozijn gezet. Onder 
het genot van een borrel keken we 
naar de badderende kinderen. Dat 
kon allemaal, het was groot vertier, 
want theater en televisie hadden we 
vroeger niet. Maar dat zagen we 
allemaal live voor de deur.’’

Reageren: reinwol@outlook.com  

Koos Heijnsdijk (j.heijnsdijk3@upcmail.nl) woonde in de Hilledwarsstraat 4 in de Hillekop 
van de Afrikaanderwijk. Hij reageert op eerdere verhalen over melkboeren en bakkers en 
hun knechtjes. “Aan onze deur kwam melkman Henk Meijer, die in onze straat woonde op 
nummer 10. Hij bezorgde met een handkar. Als klein jochie heb ik hem vaak geholpen. Ook 
in de winter als het erg koud was. Zijn gezin bestond uit hemzelf, vrouw, dochter en twee 
keeshondjes. Onze woning was boven het pakhuis van Jan Mol. Hij was bevriend met de 
melkman. Wellicht zijn er le-
zers die herinneringen willen 
delen over Henk Meijer.’’

Joop de Jong (info@itgeverijdia-
grafma.nl) maakt melding van nog 
een groep belangrijke thuisbezorgers 
in de vorige eeuw. “Ik had wel drie 
ooms die aardappelen verkochten 
aan de deur, die sjouwden zich ook 

 Links van de rails de 
achterzijde Rosestraat.   

 ‘Deukgroenten’ 
bij het prakkie   

 De kinderen Mikkers op het achterbalkon. Foto’s familie Mikkers   

 Spetteren aan de voorzijde voor de deur.   

Paniek op de camping

Ik mocht met een vriendin en 
haar familie mee op vakantie 
naar Amerongen. Vader moeder 
de kinderen en ik. Er waren twee 
tenten één voor mijn vriendin en 
ik en als ik me goed herinneren 
voor haar zus. Het was superge-
zellig met mooi weer maar wat 
ook vaak gebeurd we hadden ook 
weleens regen. Maar we zijn dat 
wel gewend dus dat mocht de pret 
niet drukken. 

Plotseling op een dag werd het werd het 
heel erg donker. Bliksemschichten volgden 
elkaar heel snel op en het begon verschrik-
kelijk te waaien en te regenen. De moeder 
van mijn vriendin stond achter in de tent 
macaroni te maken en omdat het water 
van achteren de tent in kwam ging ze van 
schrik steeds harder roeren, een mixer had 
het op de hoogste stand niet sneller kunnen 
doen. Maar voor ons viel dit allemaal op dat 
moment reuze mee.
Maar het bleef steeds maar harder waaien en 
stortregenen en voor heel veel kampeerders 
liep dit uit op een drama. De tenten vlogen 
door de lucht. Wat een paniek! Onze tenten 
bleven gelukkig op dat moment staan maar 
omdat het toch te gevaarlijk was om daar te 
blijven zijn we naar de toiletruimte gegaan 
want dat was op dat moment de veiligste 
plek. Er waren daar inmiddels meer mensen 
gaan schuilen en ik liep naar de wasbakken 
Ik dacht van staal misschien, niet helemaal 
staal, maar ik ga daar met mijn natte kleren 
tegenaan staan. Op dat moment slaat de 
bliksem in het gebouwtje en in die wasbak 
en ik voelde de bliksem in mijn rug zo 
naar mijn voeten schieten. Nou zeggen ze 
weleens ik voel mijn nekharen overeind 
schieten nou die van mij zeker! Ik ben nog 
nooit zo geschrokken. Er stond een mijnheer 
in de buurt die het zag gebeuren en die zei: 
heb jij even geluk gehad, je was er bijna 
niet meer geweest. Nou wat een geluk kun 
je hebben. We zullen maar denken ik was 
nog te jong het was mijn tijd nog niet. Nu 
was er nog een gelukje. Bekenden van mijn 
vriendin haar vader sliepen in een huisje op 
de camping en wij mochten daar een nachtje 
komen slapen. We konden dan de andere 
dag gaan kijken hoe de toestand bij ons was. 
Nou alles stond er nog. Dus wij konden 
blijven maar voor heel veel kampeerders 
was het wel een drama. Tenten kapot enzo-
voorts. Echt vreselijk. Dus voor ons was het 
toch een beetje dubbel. We leefden met de 
mensen mee en niet te vergeten de kinderen. 
Voor ons ging het kamperen weer verder. Er 
stond ook familie van mijn vriendin op de 
camping, een vader moeder en twee zonen. 
Hele leuke jongens en wat ook leuk was: ze 
hadden allebei een brommer en namen ons 
mee om uitstapjes te maken. Dat was dus 
helemaal toppie. Gezellig achterop de brom-
mer. Wat een boffers waren we toch. Ook 
daar maakten we allemaal leuke avonturen 
mee. Dus bij elkaar was de vakantie één 
groot avontuur en eind goed al goed. Ik ben 
mijn vriendin van toen en haar familie nog 
steeds dankbaar dat ik mee mocht en het na 
kan vertellen na het bliksemavontuur.

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl  
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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.

Sint Franciscus Gasthuis 1892-
2012
Een prachtboek over tweehonderd jaar 
Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. 
Van de eerste periode aan de Schiekade 
tot bijna nu aan de Kleiweg. Een boek 
vol illustraties over ontwikkeilngen 
op medisch gebied, maar ook over de 
medewerkers van het ziekenhuis, toen en nu. En tal van minder 
bekende onderwerpen komen ook voor het voetlicht, zoals de 
rol van het ziekenhuis in het verzet in de Tweede Wereldoorlog 
en de ijsbaan in de binnentuin in 1963.

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.
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Kronenburg Zuidwijk
Terug naar de jaren 50 en 60. Vanuit 
een inwoonsituatie bij mijn groot-
ouders verhuisde ons gezin naar de 
Kronenburg in de nieuwbouwwijk 
Zuidwijk. Een buurt met veel kinderen 
en ik denk met plezier terug aan het 
vele buiten spelen. Voetballen op 
miniscule voetbalveldjes tussen de 
flats, busje trap, cowboytje, diefjemet-
verlos, verstoppertje. 1,2,3,4,5,6,7… 
en wat al niet meer. Als ik terugdenk 
aan die periode vraag ik mij steeds af 
hoe het al die speelmaatjes is vergaan. 
Het lijkt mij leuk om weer met iemand 
uit die periode in contact te komen. 
Deel jij de goede jeugdherinneringen 
en vind je leuk om die nog eens op 
te halen stuur dan een mailtje naar 
hsmitysberg@kpnmail.nl

Hans Smit (van 7c)
hsmitysberg@kpnmail.nl

Joke Wilders
Ik ben op zoek naar Joke Wilders om 
te weten hoe het haar na al die jaren is 
vergaan. De familie Wilders woonde 
vroeger op de Zestienhovensekade 
258.Later heb ik Joke nog gezien als 
verkoopster in De Bijenkorf Rot-
terdam. Nadien niets meer van haar 
gehoord of gezien. Ik zou zo graag 
weten hoe het haar is vergaan.

Peter van Dam
pgvandam@caiway.nl

Wim de Zwart
Ik ben al enkele jaren op zoek naar 
mijn schoolvriend Wim de Zwart. Hij 
kwam oorspronkelijk uit Hoorn (NH) 
en verhuisde met zijn ouders in 1958 

naar Rotterdam. Zijn vader werd kos-
ter in de RK. Kathedraal de St. Ignati-
uskerk aan de Westzeedijk. Het gezin 
woonde in de van Vollenhovenstraat. 
Wij bezochten de Bosjes MULO en 
de Vakschool voor Civiel personeel 
ter Koopvaardij in R’dam met enkele 
jaren vaartijd als steward op de “Wil-
lem Ruys” (Kon.Rotterdamse.Lloyd) 

Wim emigreerde rond 1964 naar Niew 
Zeeland waar hij in de verpakkings-
papierindustrie werkzaam was. 
Vandaar mis ik elk spoor.

Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

Biljarten voor de gezelligheid
Biljarten voor de gezelligheid kan 
bij Laurens Borgsate aan de Mei-
doornsingel 181 in Schiebroek op 
vrijdagmiddag van 12.00 tot 16.00 
uur. Informeer bij Harry Scharloo 
06-16619734.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 9 augustus 2022 pagina 17

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.

Rotterdams jeugdorkest zoekt 
oud-leden
De Vereniging Rotterdams Jeugd Sym-
fonie Orkest is naarstig op zoek naar 
tientallen oud-leden, oud-bestuurders en 
andere betrokkenen bij een van de orkes-
ten van de vereniging in de afgelopen 50 
jaar. Het orkest, dat in 1972 startte, wil 
het 50-jarig bestaan met zoveel mogelijk 
voormalig muzikanten vieren. In de 
afgelopen vijf decennia zijn honderden 
muzikanten betrokken geweest bij de ver-
eniging. De vereniging roept iedereen die 
meespeelde, organiseerde, bestuurde of 
anderszins betrokken was bij de vereni-
ging op om zich te melden. Dat kan via: 
https://bit.ly/AlumniVerRJSO

Herinneringen aan de Wereldhavendagen 
Op 2, 3 en 4 september wordt de 45ste editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam gehouden. Heeft u de Wereldha-
vendagen wel eens bezocht en er een bijzondere herinnering aan? Laat het ons weten, zodat we dat kunnen delen met alle 
lezers in een volgend nummer van de krant! Stuur uw bijdrage liefst met foto naar info@deoudrotterdammer.nl of naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Augustus 
agenda 
Rondvaarten, Dag- 
en Thema Cruises

  

• Tiengemeten 10/8 en 24/8 

  

• Woudrichem 11/8 en 25/8 
• Willemstad 18/8 
• 7-Rivieren 31/8 
• Futureland Experience 21/8, 11/9 en 25/9
• Zomeravond Cruise 13/8, 20/8 en 27/8

  

 

Kijk op spido.nl 
voor tijden en tickets.

‘t leukste 
uitje 

op het 
water

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25 

• 2e Maasvlakte 14/8, 16/8, 21/8, 23/8, 28/8 en 30/8
• Seafood Dinner Cruise 24/9

Inschrijving DSW Bruggenloop gestart
Goed nieuws voor sportievelingen. De inschrijving voor de 32e editie van de 
DSW Bruggenloop Rotterdam is vandaag van start gegaan. De Bruggenloop 
vindt plaatst op zondag 11 december 2022. Het is alweer voor de 32e keer 
dat de DSW Bruggenloop wordt georganiseerd in Rotterdam. Lopers krijgen 
tijdens het 15km lange parcours te maken met zes Rotterdamse bruggen, 
waaronder de iconische Erasmusbrug en de Van Brienenoordbrug. De start -en 
finish is traditiegetrouw bij Stadion Feijenoord.

De DSW Bruggenloop is de feestelijke jaarafsluiter van de hardloopkalender. 
“Deze Winter Run is uniek. Er wordt gelopen over de mooiste Rotterdamse 
bruggen en door het winterse decor kom je helemaal in de stemming van de 
feestdagen. Het is een heerlijke sportieve uitdaging zo vlak voor het einde van 
het jaar”, zegt Sophie Appeldoorn van organisator Golazo. Bij iedere editie 
van de DSW Bruggenloop Rotterdam wordt geld ingezameld voor het goede 
doel. Dit jaar is dat Stichting Ambulance Wens. Zij laten dagelijks bijzondere 
wensen in vervulling gaan van zieke mensen die in de laatste fase van hun 
leven zijn aangekomen.”

Inschrijven kan via: www.bruggenloop.nl/inschrijven
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Woedende gendarme
Wij hadden een lelijke eend. Dag en 
nacht had ik gezwoegd op de Franse 
Taal. Alle avonden Je – tu – il, nous 
-vous -ils. Alle zaterdagen. Nous 
avons-vous avez. Alle zondagen . 
Mijn Franse echtgenote zat naast mij 
. Nu had ik Franse diploma’s. Voulez-
vous coucher avec moi. Tevreden 
snorde onze 2CV Bordeaux voorbij. 
Plotseling reed ik door rood stop-
licht !! Niet expres, maar toch. Een 
woedende gendarme zwaaide met zijn 
witte bâton. Doodstil wachtten wij af. 
De policier keek peinzend naar ons 
nummerbord. Raampje open...Toen 
sprak hij vriendelijk: “Vous Hol-
landais, vous pas comprendre”. Wij 
mochten doorrijden.

Anton de Man
ademan@planet.nl

Naar Frankrijk
Bij het bedrijf waar ik werkte hadden 
wij vergadering. Bj het koffi erondje 
kwam het onderwerp vakantie te spra-
ke. D collega naast mij vroeg ‘Waar 
ga jij naar Toe?’ “Met de chateauca-
ravan naar Frankrijk”, antwoordde ik. 
“’s Avonds een glaasje wijn en Franse 
kaas en genieten, goed boek mee!” Ik 
vertelde dat onze vakantie begon bij 
de deur. “Wij rijden de eerste dag 500 
kilometer. In de buurt van Orleans 
is een kleine rustige camping aan de 
Loire, makkelijk aan te tijden. Geen 
luxe maar het sanitair is goed. het, zal 
ik het adres opschrijven?”
Mijn collega woonde100 kilometer 
van ons vandaan, dus hij moet 600 km 
rijden. Ik had het adres opgeschreven 
en zijn vrouw en kinderen zagen het 
ook zitten. Leuk adres voor uitstapjes 
naar kastelen.
Wij hadden vakantie en gingen op 
stap om 6 uur ’s morgens. Het was 
rustig op de weg en aangekomen op 
de camping werd een rustig plekje 
uitgezocht, de pootjes uitgedraaid en 
koffi e gezet bij de lunch. Nu wachten 

op de collega. Het was inmiddels 6 
uur ’s avonds, maar nog geen collega. 
Wij gingen op tijd plat. We lagen net 
toen we stemmen hoorden. Dat is zijn 
caravan, hoorde ik. Wij kleedden ons 
aan en ja de collega was aangekomen. 
Veel stress, verkeerd gereden, de 
caravanspiegels onderweg verloren. 
De kinderen waren constant aan het 
zeuren (“wij willen zwemmen, maar 
er is geen zwembad op de camping”). 
Wij zetten koffi e en hielpen de cara-
van op zijn plaats te zetten. “Wat gaan 
jullie doen morgen?” vroeg ik de col-
lega. Doortrekken naar het zuiden was 
het antwoord. Wij hadden weinig trek 
om met hen mee te gaan. Onze wegen 
zouden dus scheiden. Mijn collega 
kwam nog even met een vraag. “Hoe 
zitten jullie met het Franse geld?” 
Wij hadden uitgerekend wat wij de 
eerste dagen nodig hadden. Zij zaten 
krap bij kas. Kan gebeuren. Hij had 
ook geen goede Franse kaart bij zich, 

Een mobieltje of Tom Tom hadden 
we toen nog niet. Hij was slecht op 
stap gegaan, vonden wij. De volgende 
dag hadden ze opgebroken en waren 
doorgereden richting het zuiden. Op 
de volgende vergadering hoorde ik 
zijn vakantieverhaal. Het was geen 
succes geweest. Ruzie met zijn vrouw 
en boze kinderen. Ik heb hem ooit 
meer over vakantie gesproken.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Vogelklas Karel Schot
Ik las het verhaal over de vogelklas 
van Karel Schot en er schoot mij een 
verhaal te binnen van zo’n 40 jaar 
geleden. Wij wonen ons hele leven al 
in oud Terbregge en dat is zeker als je 
kind bent heerlijk. Een buurt en speel-
tuin vereniging in de buurt, ‘s winters 
vaak schaatsen en ‘s zomers heerlijk 
varen en vissen in de Rotte. Onze 

jongste dochter Cindy was toen een 
jaar of 8 en was met Ferry van Drunen 
in een rubberbootje aan het varen in 
de Rotte. Rond etenstijd kwamen ze 
thuis met een jong eendje (pijltje) in 
hun handen. Hij was helemaal alleen, 
zeiden ze en zwom al piepend achter 
ze aan. Dat vonden ze zo zielig dat ze 
hem maar meegenomen hadden. Wat 
moest ik ermee? Dus ik zei: we eten 
eerst en daarna brengen we hem naar 
Karel Schot. Zo gezegd zo gedaan. 
Best na een eindje rijden ook nog eens 
in een fi le beland. Eindelijk bij de 
vogelklas aangekomen, moesten we 
hem buiten in een kastje zetten. Maar 
ik zei “Daar heb ik niet zo’n eind 
voor gereden.” Dus aangebeld en ja 
hoor,daar kwam Koos van Donk. De 
kinderen verteld wat er gebeurd was. 
Nou, zei hij,ik zet hem bij de andere 
eendjes maar denk niet dat hij het 
redt. Als een moedereend zijn kleintje 
achter laat betekent dat, dat hij ziek 

is. Zo gaat dat in de natuur. Dus wij 
weer naar huis met de boodschap aan 
de kinderen dat het de laatste keer 
was dat ze een beestje mee naar huis 
namen. Het kostte mij ongeveer 2 uur 
en ik denk dat voordat wij weer in de 
auto zaten het beestje z’n nek al was 
omgedraaid.

A  de Leede
ariedeleede@gmail.com

Gearresteerd
Ik ben opgegroeid in Bloemhof. Ik 
had een broer die twee jaar ouder was. 
Hij had zijn eigen vriendenkring en 
voetbalde veel op straat, niet met mij. 
Mijn zusje werd geboren op 25 mei 
1945. Mijn vader was automonteur in 
het Engelse leger, dat een kamp had 
gevestigd in Hoek van Holland. Het 
betaalde goed. Hij werkte zes dagen 
in de week. ‘s Morgens om 7.00 uur 
ging de trein en om 18.00 uur kwam 
hij weer aan op Station Zuid. Iedereen 
in mijn familie had het dus erg druk 
en weinig tijd voor mij. Ik vond dat 
prima, als nummer twee van de kinde-
ren werd ik zeer zelfstandig (vond ik 
en vind ik nu nog). Ik ging soms mijn 
vader afhalen van de trein. Dan wan-
delden we samen zwijgend naar huis. 
Behalve die ene keer toen mijn broer 
een oude dame omver had gelopen bij 
het voetballen. Hij was niet weggelo-
pen. Een agent nam hem mee naar het 
politiebureau op het Afrikaanderplein 
en bezocht daarna mijn moeder met de 
boodschap dat hij gearresteerd was en 
na 18,00 uur afgehaald kon worden. Ik 
mocht dat tegen papa gaan vertellen, 
zodat we vanaf het station Zuid eerst 
even naar het Afrikaanderplein moes-
ten lopen, op de terugweg liep mijn 
broer steeds een paar meter vooruit, 
bang om een schop te krijgen, ik hoor 
nog mijn vader mompelen “dat ik dat 
nog moet meemaken in mijn leven”.

Ton van der Put
tilton@familievandeput.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

Rijk

  Op een Rijncruise praat je uiteraard met de ander gasten, we zaten in de salon, met een groepje en raakten in gesprek 
met een (echt ?)paar, hoe zo’n gesprek dan loopt, weet je achteraf niet meer, maar we kwamen in Baarle- Nassau 
terecht, ik zei nog, dat ze in, wat ik maar noemde, de hoofdstraat , zulke heerlijke bonbons hadden en Kitty vertelde dat 
ze daar ook nog een nicht en neef had wonen, “ Oh”, zei de mevrouw, “waar dan?”

    Kit noemde de naam van het bungalowpark, “Juist“, zei de dame, “daar hebben we ook nog een bungalow. We komen 
er maar twee maanden per jaar, maar vroeger kwamen we er vaker, dat komt zo, we hadden een hondje, dat ging met 
drie maanden steeds slechter zien, later werd het blind, toen hebben we maar die bungalow gekocht, want dan kon het 
beestje, zonder gevaar, binnen de 
afscheiding rondbanjeren.”

    Een beetje decadent vond ik het 
wel , maar ze zijn vast lid van de 
Partij voor de Dieren.

    Cor van Brug
cvanbrug@hetnet.nl   

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
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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, 
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Fred Wallast
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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 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. jonge klare; 7. oud en versleten; 12. oceaan; 13. rivier in Gelderland; 14. mannetjesschaap; 15. rivier in Italië; 17. zuivel-
product; 19. zwarte lekkernij; 21. lidwoord; 22. Ierse vrijheidsbeweging; 24. medisch specialist; 27. deel van een huis; 28. 
afstammeling; 30. keukenmeester; 31. Internationaal Olympisch Comité (afk.); 32. inwendig orgaan; 33. heidemeertje; 35. 
grote zware hamer; 37. drankenbuffet; 38. ex-president van Amerika; 41. grappenmaker; 42. uurwerk; 44. hoofd van een 
moskee: 46. beker op voetstuk; 47. werelddeel; 48. waarde bepaling; 49. plaats in Noord-Holland; 50. video� lmpje; 52. 
dikke wortel; 54. frisdrank; 56. nachtroofvogel; 58. strijkmes voor zalf; 61. eikenschors; 62. plaats in Friesland; 64. bloei-
wijze; 65. spoorstaaf; 67. natuurgebied; 68. plaats aan het IJsselmeer; 70. groot ongeluk; 72. plaats in Limburg; 73. lang en 
mager persoon; 76. in de grond levend zoogdier; 77. grand prix (afk.); 78. Indonesisch eiland; 79. slaginstrument; 81. fami-
lielid; 82. doorgang in een gebergte; 83. vrije keus (claim); 84. deel van etmaal; 86. niet dronken; 87. buurland van Polen.

Verticaal
  1. grootste planeet; 2. landcode Nieuw-Zeeland; 3. rivier in Utrecht; 4. overzetboot; 5. aanzienlijk vermogen; 6. Europese 
hoofdstad; 7. zonder ophouden; 8. etensbak voor varkens; 9. vierhandig dier; 10. maanstand (afk.); 11. kleine racewagen; 
16. Zweedse munt; 18. glansverf; 20. regionaal opleidingscentrum (afk.); 21. mannetjes bij; 23. Spaanse landvoogd; 25. 
christelijke omroep (afk.); 26. hijswerktuig; 27. tuingereedschap; 29. aanhoudend gelach; 32. stotteraar; 34. Nederlandse 
aardolie maatschappij (afk.); 36. zangvogeltje; 37. gong; 39. Franse wijnstreek; 40. land of staat; 42. afkomstig uit Wenen; 
43. verdieping; 45. omhulsel voor papieren; 46. � auw keelgeluid; 51. Nederlandse rivier; 53. familielid; 54. koude neerslag; 
55. metalen wasbak; 56. verbond (pact); 57. plezier; 59. openbaar vervoermiddel; 60. streek in Noord-Europa; 62. de oud-
ste (nestor); 63. vulkaanopening; 66. afzonderlijke berg uit de Alpen; 67. dierenverblijf; 69. voertuig; 71. anekdote (bak); 73. 
deel van een boom; 74. vlees aan stokje geregen; 75. kledingstuk; 78. uitroep van afkeer; 80. pulverig (los); 82. personal 
computer (afk.); 85. dwarsmast.   

De oplossing vande puzzel in de vorige krant ging om zo’n typisch zomerverschijnsel en luidde:

De zonnebloemen staan steeds hoger

Velen losten de puzzel weer op en stuurden hun inzending naar ons toe. Uit al die inzenders lootten wij weer drie 
prijswinnaars die ieder een waardebon van 30 euro krijgen toegezonden van restaurant en partycentrum De Theetuin 
in Rijsoord, te besteden bij de huur vaneen bowlingbaan of een fl uisterboot. De prijswinaars zijn: Conny Espinosa, 
Harry Zijderveld en A. Prins.

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

Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 18 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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Horizontaal 1. jonge klare; 7. oud en versleten; 12. oceaan; 13. rivier in Gelderland; 14. mannetjesschaap;
15. rivier in Italië; 17. zuivelproduct; 19. zwarte lekkernij; 21. lidwoord;  22. Ierse vrijheidsbeweging; 24.
medisch specialist; 27. deel van een huis; 28. afstammeling; 30. keukenmeester; 31. Internationaal Olym-
pisch Comité (afk.); 32. inwendig orgaan; 33. heidemeertje; 35. grote zware hamer; 37. drankenbuffet; 38.
ex-president van Amerika; 41. grappenmaker; 42. uurwerk; 44. hoofd van een moskee: 46. beker op voet-
stuk; 47. werelddeel; 48. waarde bepaling; 49. plaats in Noord-Holland; 50. videofilmpje; 52. dikke wortel;
54. frisdrank; 56. nachtroofvogel; 58. strijkmes voor zalf; 61. eikenschors;  62. plaats in Friesland; 64. bloei-
wijze; 65. spoorstaaf; 67. natuurgebied; 68. plaats aan het IJsselmeer; 70. groot ongeluk; 72. plaats in Lim-
burg; 73. lang en mager persoon; 76. in de grond levend zoogdier; 77. grand prix (afk.); 78. Indonesisch
eiland; 79. slaginstrument; 81. familielid; 82. doorgang in een gebergte; 83. vrije keus (claim); 84. deel van
etmaal; 86. niet dronken; 87. buurland van Polen.

Verticaal 1. grootste planeet; 2. landcode Nieuw-Zeeland; 3. rivier in Utrecht; 4. overzetboot; 5. aanzienlijk
vermogen; 6. Europese hoofdstad; 7. zonder ophouden; 8. etensbak voor varkens; 9. vierhandig dier; 10.
maanstand (afk.); 11. kleine racewagen; 16. Zweedse munt; 18. glansverf; 20. regionaal opleidingscentrum
(afk.); 21. mannetjes bij; 23. Spaanse landvoogd; 25. christelijke omroep (afk.); 26. hijswerktuig; 27. tuinge-
reedschap; 29. aanhoudend gelach; 32. stotteraar; 34. Nederlandse aardolie maatschappij (afk.); 36. zang-
vogeltje; 37. gong; 39. Franse wijnstreek; 40. land of staat; 42. afkomstig uit Wenen; 43. verdieping; 45.
omhulsel voor papieren; 46. flauw keelgeluid; 51. Nederlandse rivier; 53. familielid; 54. koude neerslag; 55.
metalen wasbak; 56. verbond (pact); 57. plezier; 59. openbaar vervoermiddel; 60. streek in Noord-Europa;
62. de oudste (nestor); 63. vulkaanopening; 66. afzonderlijke berg uit de Alpen; 67. dierenverblijf; 69. voer-
tuig; 71. anekdote (bak); 73. deel van een boom; 74. vlees aan stokje geregen; 75. kledingstuk; 78. uitroep
van afkeer; 80. pulverig (los); 82. personal computer (afk.); 85. dwarsmast.

KRUISWOORDPUZZEL

,
,

Krant
Fijn koppie koffi e gezet en nu eet ik een hapje 
echt suikerbrood. Tevreden hoor. Want Ik heb 
een goede ontdekking gedaan. Tot nog toe zag ik 
alleen maar de kwaaie grote letters in de krant. Ik 
citeer Uit het dagblad dat vóór mij ligt: Snelwe-
genchaos. Dumping afval. Ruzie om niks. Dode-
lijke afl oop. De lege kuip. Agressie in apotheken. 
Oud-presentatrice overleden. Amerikaanse 
raketten. Gemeenten huiverig. Uren wachten op 
veerboot. Kitkat en maggi duurder. Diefstal boten 
neemt toe. Dolle dwaas op hem ingereden. Dorine 
raakte alles kwijt. Zwerfval in Zuidplas. Een 
vakantie zit er niet in. Dure energie.
Maar nu de ontdekking: als je daaronder de 
gewone letters leest, vind je honderden dingen die 
goed gaan.

Anton de Man
ademan@planet.nl

Delfshaven
Als ik vroeger thuis uit mijn slaapkamerraam 
keek, dan zag en horde ik de toren en de klok op 
de Kolk. Aan de overkant van de Schans waar 
ik toen bij mijn ouders woonde keek ik over de 

lagere huizen richting Aelbrechtskolk en dit is 
een onuitwisbare jeugdherinnering. Geboren in 
1940 heb ik met mijn vriendjes, zoals Bertus v.d. 
Poorten, Jopie v.d. Ven en de broertjes de Graaf, 
vele jaren gevoetbald en gespeeld in de Schans en 
op de Kolk.
Zelfs nu nog, na al die jaren, ga ik met mijn 
vrouw die boven De Spil West woonde, op de 
Schiedamseweg, een paar maal per jaar naar Rot-
terdam en Delfshaven en drinken een kop koffi e 
bij de Oude Sluis die uitkijkt op de Kolk. Dan 
denk ik aan bakker Poot, bij de Wijde Steeg en 
de bakkerijmachinefabriek van Dijk, bij ons aan 
de overkant waar nu een supermarkt is gevestigd. 
Wij gingen op zondagmiddag naar het Prinsesthe-
ater voor fi lms als Roy Rodgers en RinTinTin. ’s 
Zomers gingen we zwemmen in de Kralingse plas 
en later in de havens achter Van Nelle. Dat waren 
nog eens tijden. Nu allemaal fi jne jeugdherin-
neringen.

Bert Cornelissen
Roosendaal
befra@ziggo.nl  

Foto-expositie corona-ervaringen
De gemeente Rotterdam hield een onderzoek 
onder verschillende mensen in de stad met betrek-
king hoe zij de corona jaren ondervonden hebben. 
Daarbij hebben zij de fotograaf Erno Wientjes 
gevraagd om van hen twee foto’s te nemen en hun 
ervaringen, eventuele angsten of andere emoties 
betreffende deze ziekte te uiten.
Een expositie van deze prachtige foto’s is te zien 
in de entreehal van het Timmerhuis aan de Halvemaanpassage 1, achter het Stadhuis. Dit is gratis 
toegankelijk tot en met 25 augustus en aanbevelenswaardig.

  Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com, tel. 06-49740888   

Museumbakkerij 
Het wapen 

van Degenkamp

Het wapen van Degenkamp is al sinds 1866 
een begrip in Rotterdam en omgeving. 

Dordtsestraatweg 577
3075 BB  Rotterdam 

Zaterdag en 
zondag v.a. 9.00 uur

Thee of koffie met 
Appelbinkie met 
slagroom

voor € 4,00 p.p.

Zaterdag en zondag v.a. 13.00 uur

Standaard Hightea
van 2 1/2 uur 
3-gangen 

voor € 14,95 p.p.

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.nl
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Horizontaal 1. jonge klare; 7. oud en versleten; 12. oceaan; 13. rivier in Gelderland; 14. mannetjesschaap;
15. rivier in Italië; 17. zuivelproduct; 19. zwarte lekkernij; 21. lidwoord;  22. Ierse vrijheidsbeweging; 24.
medisch specialist; 27. deel van een huis; 28. afstammeling; 30. keukenmeester; 31. Internationaal Olym-
pisch Comité (afk.); 32. inwendig orgaan; 33. heidemeertje; 35. grote zware hamer; 37. drankenbuffet; 38.
ex-president van Amerika; 41. grappenmaker; 42. uurwerk; 44. hoofd van een moskee: 46. beker op voet-
stuk; 47. werelddeel; 48. waarde bepaling; 49. plaats in Noord-Holland; 50. videofilmpje; 52. dikke wortel;
54. frisdrank; 56. nachtroofvogel; 58. strijkmes voor zalf; 61. eikenschors;  62. plaats in Friesland; 64. bloei-
wijze; 65. spoorstaaf; 67. natuurgebied; 68. plaats aan het IJsselmeer; 70. groot ongeluk; 72. plaats in Lim-
burg; 73. lang en mager persoon; 76. in de grond levend zoogdier; 77. grand prix (afk.); 78. Indonesisch
eiland; 79. slaginstrument; 81. familielid; 82. doorgang in een gebergte; 83. vrije keus (claim); 84. deel van
etmaal; 86. niet dronken; 87. buurland van Polen.

Verticaal 1. grootste planeet; 2. landcode Nieuw-Zeeland; 3. rivier in Utrecht; 4. overzetboot; 5. aanzienlijk
vermogen; 6. Europese hoofdstad; 7. zonder ophouden; 8. etensbak voor varkens; 9. vierhandig dier; 10.
maanstand (afk.); 11. kleine racewagen; 16. Zweedse munt; 18. glansverf; 20. regionaal opleidingscentrum
(afk.); 21. mannetjes bij; 23. Spaanse landvoogd; 25. christelijke omroep (afk.); 26. hijswerktuig; 27. tuinge-
reedschap; 29. aanhoudend gelach; 32. stotteraar; 34. Nederlandse aardolie maatschappij (afk.); 36. zang-
vogeltje; 37. gong; 39. Franse wijnstreek; 40. land of staat; 42. afkomstig uit Wenen; 43. verdieping; 45.
omhulsel voor papieren; 46. flauw keelgeluid; 51. Nederlandse rivier; 53. familielid; 54. koude neerslag; 55.
metalen wasbak; 56. verbond (pact); 57. plezier; 59. openbaar vervoermiddel; 60. streek in Noord-Europa;
62. de oudste (nestor); 63. vulkaanopening; 66. afzonderlijke berg uit de Alpen; 67. dierenverblijf; 69. voer-
tuig; 71. anekdote (bak); 73. deel van een boom; 74. vlees aan stokje geregen; 75. kledingstuk; 78. uitroep
van afkeer; 80. pulverig (los); 82. personal computer (afk.); 85. dwarsmast.
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Groeten uit 
IJsselmonde deel 1
In dit fotoboek over de 
ontwikkeling van Rotter-
dam IJsselmonde nemen 
de makers u mee door 
vijf van de acht wijken 
in het oostelijk deel van de deelgemeente. Een boek vol foto’s 
van het veer naar Kralingseveer tot aan de grens met Bolnes. 
Ook Tuinenhoven, Groenenhagen, Reyenoord en Hordijkerveld 
komen aan bod.
NOG SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR!

Groeten uit 
IJsselmonde 
deel 2

In dit tweede deel van 
Groeten uit IJssel-
monde gaat het over 
het westelijk deel van de deelgemeente. De 
foto’s en teksten in het boek geven een beeld van dit gebied tus-
sen 1894 en 1941, maar ook van de naoorlogse jaren. De ma-
kers nemen u mee door de wijken Lombardijen, Kreekhuizen, 
Sportdorp, Zomerland en Klein Zomerland. Veel van de foto’s 
zijn van de bekende Rotterdamse fotograaf J.F.H. Roovers.

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 
Rotterdamse teksten, iconische 
plaatjes van de Maasstad. Die mo-
gen 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!

€ 19,95
€ 19,95

€ 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 9 augustus 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:
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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
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De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
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