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Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn...
Begin augustus 1966 stonden
we in de regen bij de Pleinweg op Zuid op onze bus te
wachten. Een jeugdreis met
een omgebouwde rijnaak trok
ons wel. We zouden starten
bij Bonn, de vroegere hoofdstad van West-Duitsland.
Uiteindelijk waren we met
zo’n 50 gasten, ongeveer
gelijk verdeeld over de beide
seksen.
Ome Leen, de kapitein vertelde in
het kort wat er wel en niet kon aan
boord en dat we om de zoveel dagen
verplicht corvee hadden. Aardappelen
schillen, afwassen, de tafels afruimen
en alles schoonvegen. Het leek wel
een varende jeugdherberg. Wij accepteerden dit alles als heel normaal.
De mannen kregen het achterruim
om te slapen, mijn verloofde sliep
voorin. Bij de bedden koos ik direct
voor het moeilijkste: drie hoog. Met
een laddertje kon je er komen. Onder
me kreeg ik een zware shagroker, dat
was me elke morgen een feest. Veel
gehoest, gekuch... Zodra alles geregeld
was voeren we weg, de Rijn op, vanaf
km. bord 646. Later op de dag hoorde
ik dat bord 0 bij de oorsprong van de
rivier staat, ergens in Zwitserland,
maar zover zouden wij niet gaan.
We passeerden het punt waar de
Moezel de Rijn in stroomt, Deutsches
Eck, waar alleen het voetstuk van een
geweldig standbeeld is overgebleven.
De Duitse keizer die er opstond is
opgeblazen in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog. Toen we de Loreley
passeerden, kreeg ons bootje het erg
moeilijk. De stroming was daar zo
sterk dat de motoren hard moesten
werken om ons vooruit te krijgen. Ook
kregen we een loods aan boord. Met
z’n allen zatejn we toen het Loreleylied aan dek te zingen ‘Ich weiss nicht
was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.’ De bemanningen van schepen
die stroomafwaarts langs ons heen
schoten, zwaaiden uitbundig naar ons.
Kastelen en ruïnes
Elke avond als we ergens aanlegden
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Deutsches Eck bij Koblenz, waar de Moezel de Rijn instroomt. In 1993 werd het ruiterstandbeeld weer op de sokkel geplaatst. Arie van der Stoep zag
dus in 1966 nog een lege sokkel, want in de Tweede Wereldoorlog was het beeld van keizer Willem I door artillerie vuur gesneuveld..

begonnen we enthousiast hellingen
te beklimmen, op weg naar een
kasteelruïne boven op de top. Daar
ontdekte ik ook de nep van sommige
ruïnes. Vanaf het water een prachtig
oud slot, eenmaal boven zagen we een
paar gammele muren, gestut door een
stevig stalen frame. Maar, ja, de illusie
voor de toerist was heilig! Die wilde
mooie kastelen en ruïnes zien. Elke
afdaling werd een feest. In Boppard,
Sankt Goar, Rüdesheim, overal doken
we een plaatselijke kroeg in en binnen
de kortste keren hadden we contact
met de aanwezige Duitse jeugd en
er werd vrolijk gezongen en vooral
gedronken.
In Rüdesheim bezochten we de
plaatselijke cognacfabriek AsbachUralt en later op de dag het Niederwalddenkmal, ook wel die Wacht am
Rhein genoemd. De godin Germania
kijkt daar over de rivier heen naar de
vroegere Duitse gebieden Elzas en
Lotharingen. Op weg naar Heidelberg
kwamen we eerst langs Worms. De
stad waar in 1521 de Rijksdag werd
gehouden en de leer van Maarten Luther werd veroordeeld. We bezochten

Uitvaart compleet € 4425,- Budget
uitvaart € 1575,- Basis
uitvaart
v.a € 3675,-

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),
plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

de kathedraal en namen foto’s van
alle kerkhervormers.
Ongeluk
Bij bord 428 verlieten we de Rijn
en voeren de Neckar op, richting
Heidelberg. Daar vielen we met onze
neus in de boter: er was die avond een
prachtig vuurwerk. Duizenden mensen
langs de kade. Na het vuurwerk de
boulevard op waar je letterlijk ruggetje
aan ruggetje liep. Veel Amerikaanse
soldaten liepen daar ook. Ik meen
gehoord te hebben dat Heidelberg het
toenmalige hoofdkwartier was van de
USA in Duitsland. In een restaurant
werd een fles Beaujolais soldaat gemaakt en een heerlijke sorbet als toetje
ging er ook nog wel in.
De dag daarna gingen we een flinke
heuveltocht vlakbij de stad maken.
Met een kabelbaan naar de top van de
Königsstuhl, – 550 m. hoog – daarna
zouden we in drie groepen lopend
terug gaan. Wij namen de moeilijkste
variant, zo steil mogelijk zien af te
dalen. Daar gebeurde toen een ernstig
ongeluk. Eén van ons groepje duikelde
ineens een aantal meters steil naar

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de Heritage Auctions
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

beneden. Grote consternatie. Mobiele
telefoons bestonden nog niet ! Eerst
moesten we op de top het restaurant bereiken waar we hulp konden
inschakelen. In het ziekenhuis van
Heidelberg werd een zware hersenschudding, gebroken schouderblad en
gebroken rugwervel geconstateerd. De
volgende dagen had dit ongeluk grote
impact op de stemming aan boord.
Maar ja, we moesten verder.
Om de Neckar verder op te kunnen, moesten we een paar maal door
sluizen om 12 meter te stijgen. De
sluisdeuren openden niet zijwaarts,
maar schoven omhoog, De ‘Eljo’ kon
verder varen, maar wij stonden nog
aan dek. Kletsnat werden we zoveel
water liep er nog in stralen van de
deuren af. Met emmers tegelijk.
In de plaatsen die wij stroomopwaarts
bezochten, verbaasden wij ons vaak
over de merktekens die in huizen en
kerken waren aangebracht om aan te
geven hoe hoog ooit het rivierwater
na geweldige regenbuien gestaan had.
We dachten dat dat eigenlijk onmogelijk moest zijn, maar na onze eigen
watersnoodramp in Limburg geloof ik

het nu direct. Verder maakten we nog
verscheidene tochten naar Schluchten en Klammen. (kloven en smalle
rotsspleten) Klauteren over glibberige,
met mos begroeide rotsblokken in
ondiepe riviertjes. Zodoende waren
ook onze dagen in het Zwarte Woud
fantastisch Als slot van onze reis was
een dag gepland in Koblenz. Het was
warm die dag, zodoende zwommen
we veel in de rivier de Lahn en ‘s
avonds gingen we in de buurt naar
het Sommerfestspiel waar de operette
‘Das Land des Lächeln’ van Franz
Léhar werd opgevoerd. Nog later die
avond onze eigen afscheidsavond aan
boord van de ‘Eljo’. Negerzoenen,
flessen appelsap en wijn gingen driftig
rond, afscheidsspeeches, leuke gedichten. Onze geweldige reis zat er op.
Vanaf Bonn terug met de bus, richting
Rotterdam. Er op terugkijkend verbaas
ik me nu dat je in je jeugd zo ontzettend veel kon doen in veertien dagen.
Onvermoeibaar waren we blijkbaar!
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

HOGE PRIJS
VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
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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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

www.venrooytandtechniek.nl

Adverteren?

uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Bel Willy of Timo

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

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

Tel. 0180-820244

KUNSTGEBITTEN

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

P.A. VAN DER WAAL en ZN.

>
>
>
>
>

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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.

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.

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.

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.

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.

Miedema & Zn.

Kamp
60 59
Wiekenweg
3811
3815 AT
KL Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
GN Rotterdam
010 21 888 76

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

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.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema
Schiedam: & Zn.
010 27 34 727
Amsterdam:
Schiedam:
020 27
24 34
43 727
189
010

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Waarom Kitty nooit meer op zee wil varen
Aan de Wilhelminakade lag een groot Engels cruiseschip, de Oriana van de P&O Line. Nu vind ik het altijd prachtig om zo’n schip
te zien vertrekken, al doet het mijn oude sleepbotenhart erg zeer
om te bemerken dat zo’n groot schip dit geheel op eigen kracht
doet, zolang het niet stormt.

Scheepsarts
De volgende morgen gingen we

CCtje

erheen. Ik had haar beloofd dat ze niet
mee hoefde als ze niet wilde, maar dat
ik graag deze kans aangreep om mee
te gaan. Het schip was veel groter dan
ze gedacht had en er waren al meer
vrouwen aan boord, dus wij aan boord.
Eerst nog een gesprek met de scheepsarts, type L. Rozenwater, maar antizeeziektepillen waren niet nodig voor
Kit, volgens hem. Nu moet gezegd
worden dat het op dat moment niet erg
waaide. Gelijk werd ik “gearresteerd”
door een vrouwelijke bootsman, die
Tineke heette, maar Tinus was meer
op zijn plaats geweest, qua postuur en
houding. Of ik wilde helpen. Ja maar
natuurlijk, zei ik.
Nou, dat heb ik geweten. Aan het eind
van de ochtend, kon ik staande aan
mijn enkels krabbelen, eerst achterop
aan de gang met de ‘touwtjes’ van de
bezaan, daarna het grootzeil gehesen.
Dat deed ik zo goed , zei ze, dat ik ook
mocht helpen aan de fok en de kluiver
en natuurlijk hielpen er meer mensen.
Dat niet de indruk ontstaat dat Tinus
en ik het schip samen runden.

Een driemaster op volle zee.

Voor oud vuil
Ondertussen was de wind toegenomen, tot zeker windkracht 5, we
kwamen van het ‘asfalt’ van de
Waterweg op de ‘kinderkopjes’ van
de Noordzee, waar de golven al witte
kuiven vertoonden. En ja hoor, Kit
liep naar de messroom voor haar lunch
en de zeeziekte overviel haar prompt.
Langs oom dok, maar hij legde uit dat
het twee uur duurde voor de werking
van de pillen merkbaar was, dus dat
schoot niet op. Ik heb haar aan dek
midscheeps neergezet. Daar heb je het

minst last van het stampen. Maar het
was heel zielig. Je zag ze per seconde
bleker worden en ze heeft een paar uur
voor oud vuil op een bank gehangen.
Nu voelde ik mezelf ook niet helemaal
‘senang’. Je kon in de machinekamer kijken, maar de gedachte aan de
warmte en de geur van dieselolie stond
me niet aan. Maar eerlijk gezegd vond
ik het genieten, zo op zee, aan dek. We
zijn in zuidwestelijke richting gegaan
tot zo’n 20 mijl uit de kust. Prachtig
vond ik, Kitty had een afwijkende me-

ning. We waren nog niet tussen de pieren, of Kit voelde de zeeziekte zakken,
hoewel het nog een flinke tijd geduurd
heeft voor ze weer geheel en al lekker
en op kleur was. Conclusie:Kitty zegt:
varen doen we alleen nog op vijvers,
meren, sloten, beken, kanalen en
rivieren. De zee is voortaan alleen nog
om er langs te wandelen, dan wel om
er tot aan je knieën in te staan.
Cor van Brug
cvanbrug@hetnetl.nl

Je moers taal

Wat gaat zo’n zomer toch razendsnel voorbij. We hebben nog effe maar
dan is het gepiept. Ik zou daar eens een liedje over moeten schrijven.
Dat je het hele voorjaar loopt te denken, ja, dit ziet er allemaal al aardig
uit, maar straks komt het grote geweld en het lijkt er op dat daar voorlopig geen einde aan komt.
In mijn herinnering duurden de zomers
vroeger eeuwig. De zon scheen voortdurend en de dagen regen zich moeiteloos
aaneen. Toen het gezin wat ruimer in zijn
slappe was begon te zitten gingen we zelfs
een paar weken “een huisje huren”. Mijn
vader vond dat altijd een plaag. En hij had
wel een beetje gelijk, thuis had je alles
bij de hand, en nu ging je voor de lol heel
karig wonen in tamelijk primitieve omstandigheden. Dan riep mijn oude heer zijn
favoriete slagzin: “Vakantie is ontbering en
ellende”.
Hij was er dan ook zelden zelf bij want de
schoorsteen moest de komende winter nog
blijven roken, en hij bleef gewoon “aan
zijn karwei” in de haven. Ik denk dat ie het
stiekem wel lekker vond, die dagen fijn
in zijn eentje in huis. Hij was controleur,
“tallieman”, bij Thomsen’s havenbedrijf.
En later “baas” op Pier zes in de Waalhaven. Iemand die de leiding heeft gewoon
“baas” noemen, wat een weelde. Kom daar
tegenwoordig maar eens om. De baas van

een bedrijf heet natuurlijk niet zo, dat is
een “CEO”. En dat is dan de enige Amerikaanse benaming die ik weet, maar er zijn
er verschillende, allemaal in het Engels,
God mag weten waarom. Laatst overviel
mij iemand met een Engelse titel die hier
een halve regel in beslag zou nemen. Toen
ik vroeg wat ie dan eigenlijk was zei hij:
“Chef personeelszaken.” Maar dat klinkt
uiteraard niet belangrijk genoeg.
Zo zijn we naar mijn mening ons Nederlands aan het verpesten, zodra een woord
in het Nederlands iets gaat betekenen
verzinnen we er een buitenlands woord
voor, meestal Engels, Amerikaans Engels
dan. Zelfs een leenwoord als “allochtoon”,
op het moment dat iedereen weet wat
of wie daarmee bedoeld wordt, gaat het
bliksemsnel de vuilnisbak in. Voornoemd
woord is zelfs “discriminerend”, nou u en
dan ik weer. (“Autochtoon” is dat dan ook
discriminerend?) In plaats daarvan heb je
nu een halve zin nodig, “iemand met een
migratieachtergrond”.

De makkelijke woorden “neger” en “negerin” mag je zelfs niet meer uitspreken terwijl die nooit denigrerend bedoeld waren.
In speeches van Martin Luther King hoor
je hem nog onbekommerd “negro” zeggen,
maar nu heet dat “het N. woord”, ik kan
het niet zonder brede glimlach zeggen, (ik
dacht eerst dat ze “neuken” bedoelden,
maar nee dat mag je nog gewoon zeggen,
wat heet, je mag het zelfs doen!)
Het is allemaal uit Amerika overgewaaide
nonsens maar dat horen ze ook liever
niet. Om u uit de brand te helpen, het heet
tegenwoordig “mensen van kleur”, daar
horen wij niet bij, wij zijn “wit”, dat is
kennelijk geen kleur. Nee, niet “blank”, dat
is ook discriminerend voor de mensen die
zich “woke” noemen. En nou niet kwaad
op mij worden, ik deel het allemaal maar
mede, ik heb het niet verzonnen.
We waren een zomer, ik schat in ’48, in
Hoek van Holland , in een huisje op “het
Kamp”. Dat was een avontuur. Laatst
bereikten mij berichten dat iemand in de
top weer had verzonnen dat dat Kamp wel
weg kon. Dat kan nou alleen maar iemand
bedenken met geen enkel gevoel voor,
laat ik zeggen “levensvreugde”. Maar ik

foto: Peter Tetteroo

Rond 17.00 uur, wanneer ze meestal
vertrekken, was ik er en informeerde
bij de bewaking hoe laat het vertrek
gepland was. Dit bleek rond 00.00 uur
te zijn. Ze vonden het niet vreemd,
dat ik daarop niet bleef wachten.
Mijn rondje Wilhelminapier vervolgend, kwam ik bij de Eendracht, een
3-mastschoener. Er stond een meneer
bij de loopplank, die vroeg of ik aan
boord wilde kijken,. ik zei hem dat
ik bij andere gelegenheden al diverse
malen aan boord was geweest, waarop
hij vroeg of ik de volgende dag mee
wilde voor een tochtje op de Noordzee
en dat voor halfgeld, inclusief lunch
en ‘Captainsdinner’. Ik legde hem uit
dat ik dit thuis aan de directie moest
voorleggen, maar dat ze snel zeeziek
was. Geen probleem zij hij, er is een
dokter aan boord. Nou, deze mededeling werkte niet geruststellend, Kitty,
mijn vrouw vroeg waarom dat nodig
was, of er zoveel zieken waren, of het
zo gevaarlijk was en nog zo een aantal
dingen.

begrijp dat het onzalige plan niet is door
gegaan. Ik weet nog hoe leerzaam het was
met allemaal kinderen uit andere delen van
Rotjeknor te spelen die andere woorden
gebruikten voor spelletjes als Verstoppertje
en Diefie met verlos.
De eerste keer in je leven dat je ontdekte
dat de wereld groter was dan je dacht.

6,00
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Uitvaartverzorging

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.
Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

0181 - 72 81 00

24 uur bereikbaar
www.abovouitvaart.nl

info@abovouitvaart.nl
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u
hierin te begeleiden.

S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,2lti5jd
5maa
€
per
)
(gratis thuisbezorgd

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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Reservewielen
Opruiming
Kleine zelfstandige en particulier,
koopt zijn banden hier!
Elke zaterdag opruiming!
Heeft u een reserveband/wiel nodig?

0653 438 087

COMPUTERHULP
AAN
Ook HUIS
een
Tel.
Oud-Rotterdammertje
06-19160110 / 010-8485408
plaatsen?
VOOR AL
UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.

Bel 0180-820244

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

VOLG
OP FACEBOOK
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Herinneringen aan Henk Hartog
D

De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden deed bij een aantal
mensen gelukkig nog een lichtje branden. De foto van de man met
het aapje was een foto van de Rotterdamse fotograaf Henk Hartog.
Hij overleed in 2001 aan de gevolgen van een hartstilstand. Veel van zijn foto’s
zijn elke twee weken terug te vinden in De Oud-Rotterdammer. Hartog kwam
met duizenden mensen in aanraking tijdens zijn werk. Velen van hen denken met
plezier aan hem terug.
Louis Weltens: “Ik kan me vergissen maar de
man op de foto is (of lijkt sprekend op) Henk
Hartog, de bekende Rotterdamse fotograaf die
vaak in jullie kolommen verschenen is. Hij was
jarenlang de ‘stadhuisfotograaf’. In die hoedanigheid kende ik, als een van de voorlichters
van het stadhuis in de jaren tachtig/negentig van
de vorige eeuw, Henk goed. Aardige man, die
Henk, en een goed fotograaf. Altijd bereikbaar,
inzetbaar en betrouwbaar, ook goud. Qua karakter een echte Rotterdammer.”
Ronald Stam: “Volgens mij is de man die
het aapje vasthoudt de bekende Rotterdamse
fotograaf Henk Hartog helaas niet meer in leven.
De locatie is de Rivierahal Diergaarde Blijdorp.
Het betreft hier het maandelijkse persmoment
het fotograferen van de nieuwe dieren die er
maandelijks werden geboren en dat een leuk
onderwerp was voor de in Rotterdam verschijnende kranten en huis aan huiskranten. Ben er
zelf ook diverse keren naar toe geweest. Ronald
Stam oud fotograaf Randstadedities.”
G. Schilte: “Op de raadplaat weten wij niet wie
de persoon met de aap is. Maar de persoon op de
achtergrond is waarschijnlijk Karel Schilte.”
Adry den Boer: “De man op de foto is natuurlijk
oud-burgemeester van der Louw. Waarom hij het
aapje vasthoudt weet ik niet.”

Hans Keijzer: “…Ja, ik ken dit nog. Op deze
foto staat Henk Hartog, freelance fotojournalist in Rotterdam, door ‘een ander’ in beeld
gebracht. Misschien dat op de analoge afdruk
aan de achterzijde nog een copyright-duiding
is te zien want we praten over de tijd dat het
woord ‘digitaal’ nauwelijks bestond. Evenals uw
redactie ben ik heel benieuwd naar de reacties
op deze foto. In de periode 1966-1973 zag ik
Henk bijna dagelijks want ik was als fotograaf in
vaste dienst bij fotopersbureau Ary Groeneveld.
Na 1973 ontmoetten wij elkaar hoogstens 1x per
week omdat ik van werkgever veranderde. Zowel Henk Hartog als Ary Groeneveld schonken
veel aandacht aan politie-en brandweer-alarmmeldingen. We waren snoeiharde concurrenten
van elkaar want de technische kwaliteit van de
afdrukken was ook bij Henk dik in orde. En je
moest maar afwachten hoe de vlag hing bij de
zes Rotterdamse dagbladredacties wanneer je
daar -volkomen vrijblijvend- je foto’s van een
ﬂinke aanrijding of forse brand inleverde. In
de hoop dat er een publicatie zou uitrollen met
jouw foto. Maar op persoonlijk gebied kon ik
het goed vinden met Henk. Altijd vriendelijk,
allerlei roddels kreeg je van hem te horen en we
hebben op tientallen onderwerpen – dag of nacht
-‘maak-nie-uit-jôh’- veel gelachen en elkaar ook
misleid. Wanneer je merkte dat Henk sneller
op een melding kon reageren en je hem al zag
rondstappen bij een brand, dan zei hij ‘dat het
allemaal niet zo veel voorstelde, de zwarte rook

Ken je dit nog? Nr.

270

Ken je dit nog? Een groepje mensen verzameld bij overduideiljk een bom. Maar waar en wanneer?
Herkent u mensen op de foto? Weet u nog hoe de bom werd genoemd? En heeft u nog herinneringen
aan het onschadelijk maken ervan en de gevolgen voor de omgeving? Wij zijn weer benieuwd naar
uw verhalen en anekdotes. Schrijf ons, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.

was voorbij maar het heeft even aardig geﬁkt
hoor Hans’, en kreeg ik de neiging om maar
weer gelijk weg te rijden ‘want dan had Henk
immers(..) betere platen van die brand dan ik
nog kon gaan maken’. Omgekeerd deden Ary
en ik hetzelfde als hij een tikkie later arriveerde.
Maar we hadden het altijd gezellig op dat soort
onderwerpen. Ik zal u verder niet vermoeien met
allerlei anekdotes rond Henk Hartog en betreur
het dat hij in 2002 is overleden. ‘Te vroeg’
zoals wij allemaal treurden. Ik heb nog eens een
fotoalbumpje met verhalen over Henk naar zijn
echtgenote gestuurd en ook bij dit soort publicaties in de ‘Oud-Rotterdammer’ mis ik hem
weer. Deze foto van Henk Hartog is gemaakt in
Diergaarde Blijdorp tijdens een persbijeenkomst,
altijd op de laatste woensdag van de maand.
Om 11.00 kwamen de dierentuinnieuwtjes en
-mededelingen op tafel; soms gevolgd door een
bezoek aan een dierenverblijf maar daarna ‘De
Lunch’ waar je met de collega’s uitgebreid het
eigen wereldje kon doornemen. Soms werd een
dier meegebracht naar zo’n persconferentie: een
pasgeboren leeuw of tijger en zo werd er ook
eens een aapje meegebracht naar het restaurant
in de Rivierahal. Henk mocht hem (of haar) even
in de armen nemen. Dat leverde een leuke foto
op maar wie heeft die foto gemaakt? Daar ben ik
wel nieuwsgierig naar. Overigens is er op zo’n

persbijeenkomst ooit een jong tijgertje omarmd
door een verslaggeefster en die babytijger
gebruikte haar arm als krabpaal. Dat werd een
pijnlijke herinnering. Maar die hele jonge dieren
waren nerveus met al die mensen zo dichtbij om
hen heen en ze moesten dan wel eens ontlastend
plassen tijdens zo’n bijeenkomst. Wie weet zijn
er briefschrijvers die kunnen vertellen of het
aapje op dat moment nerveuze uitstralingen in
fysieke vorm heeft vergoten.”
Peter J. den Tek: “Henk Hartog was een veel
te jong overleden freelance fotograaf. Hij was
de huisfotograaf van de Gemeente Rotterdam
en vele andere bedrijven: Stadhuis, GEB,
Havenbedrijf, Brandweer, Gemeentewerken,
Politie, Musea, enzovoorts, enzovoorts. Maar
ook veel multinationals. Dan ben je dus iemand.
Maar Henk had de gaven ongezien aanwezig
te zijn en dat kunnen maar weinig fotografen
en persmensen zeggen. Maar bovenal was
Henk een zeer gezien integer persoon. Altijd
met oprechte belangstelling voor wie dan ook.
Keizer of straatveger, het maakte geen verschil.
Henk maakte foto’s bij allerlei gebeurtenissen,
van inhuldigingen,staatsbezoeken tot eerst paal
slaan voor het Stadhuis. Henk had contacten met
iedereen en van hoog tot laag.”

Henk Hartog met atlete Nelli Cooman
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VERHUIZINGEN
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.895,-

Budget € 1.495,Compleet € 4.195,-

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

Al 40 jaar in Rotterdam!

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie
Bij ons staat
persoonlijk
contact, kwaliteit
en service hoog
in het vaandel!

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

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Tel.: 010-4194010
www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

CU

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

Bestel nu
uw BuurtPas

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Met een lidmaatschap op BuurtPas
bent u verzekerd van een jaar lang
gemak, voordeel en zekerheid.

Diensten aan huis
U ontvangt aantrekkelijke kortingen op
onze diensten aan huis zoals de klussendienst, opticien, pedicure, kapper
en maaltijdservice. En wij hebben een
collectieve zorgverzekering bij
Zilveren Kruis.

Meld u aan en word lid
Langer thuis wonen met
gratis extra’s

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
voor een persoonlijk gesprek.

De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp
en zorg om zelfstandig te kunnen blijven wonen maar ook vele extra's. Denk
bijvoorbeeld aan het gratis lenen van
krukken of een rollator of neem deel
aan onze gezellige activiteiten.

Goetzee

Net zoals ruim 6500 andere inwoners in onze regio. Met slechts één
telefoontje regelen wij dit voor u. De
BuurtPas kost u slechts € 19,75 per
jaar en is geldig voor alle inwonenden op één adres. Neem vandaag
nog contact op via telefoonnummer
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar
buurtpas@laurens.nl.

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.
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?

Uit de praktijk
Veel erfgenamen zien het verdelen van
een nalatenschap als eerste actie. Wie
krijgt wat? Voor ons is dat vaak een van
de laatste vragen. Wij beginnen met
vooral veel vragen stellen en documenten bestuderen om het beeld van
de nalatenschap zo compleet mogelijk
krijgen. Is er een testament, hoe is het
huwelijk of partnerschap aangegaan,
hoe is er van de ouders geërfd, zijn er
schenkingen gedaan en zo ja, aan wie
en zijn alle erfgenamen wilsbekwaam?
Dat alles legt de basis voor de afwikkeling. Vervolgvragen gaan over waar
de nalatenschap uit bestaat; meestal de
woning, bankrekeningen, de inboedel,
voertuigen, hypotheken, leningen en
door het overlijden teveel betaalde
bedragen. In praktijk blijkt het niet eenvoudig alle informatie te verzamelen.
Redenen zijn zoal: (oude) testamenten
zijn verdwenen, de huwelijkse voorwaarden zijn zoek en er is geen administratie bijgehouden van het bezwaard
vermogen bij een tweetrapsmaking. We
hebben dan ook regelmatig te maken
met onvolledige informatie en moeten
dan met de erfgenamen tot een oplossing komen. Gelukkig komt die oplossing er eigenlijk altijd. Alleen wanneer
erfgenamen onwillig zijn of informatie
moedwillig achterhouden, moeten we
soms uitwijken naar de rechter die het
laatste woord heeft. Liever voorkomen
we dat. Met een goede voorbereiding
bij leven zijn de meeste problemen te
voorkomen. Meer weten? neem gerust
contact op of bezoek een van onze
vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
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Mag bewindvoerder schenken?
Onze moeder is sinds kort
opgenomen in een verpleeghuis (ze heeft alzheimer) en
mijn broer en ik zijn samen
haar bewindvoerders. Nu
heeft mijn moeder spaargeld
en een eigen huis dat wij
gaan verkopen. Mijn broer
zou het huis graag kopen
maar hij kan op dit moment
niet voldoende hypotheek
krijgen. Zouden wij namens
onze moeder van haar spaargeld aan mijn broer mogen
schenken. We weten eigenlijk wel zeker dat moeder dit
een heel fijn idee zou hebben
gevonden.
U kunt als bewindvoerders het vermogen van de onderbewindgestelde (uw
moeder) beheren. De wet geeft aan
dat u ‘gewone’ beheersdaden mag verrichten. Sommige daarvan zijn echter
‘bijzondere’ beheersdaden waarvoor
toestemming of machtiging nodig is
van de kantonrechter. Het doen van
een schenking uit het vermogen van

Handtekening legaliseren
Notarissen willen zeker weten dat u
het bent die een bepaald stuk ondertekent. Denk daarbij aan een volmacht
voor het verkopen of kopen van een
woning, het aanvaarden van een
erfenis of het aanvaarden van de taak
van executeur. Uw handtekening kunt
u legaliseren bij iedere notaris of bij
de gemeente. De handtekening legaliseren is goedkoper bij de gemeente,
maar het legalisatiedocument bij
de notaris is vaak completer. Vraag
dus vooraf bij de notaris, die u het
verzoek tot legalisatie van uw handtekening heeft gestuurd, of legaliseren
bij de gemeente voldoende is.
Erfenis verwerpen
Wilt u niets met de nalatenschap die u
krijgt te maken hebben, bijvoorbeeld
omdat u veel schulden vermoedt
of omdat u niets met de overledene
te maken wilt hebben, dan kunt u
de nalatenschap verwerpen. Maar
voordat u dit doet, moet u weten dat
in het geval dat u kinderen heeft deze
in uw plaats treden na verwerping.
Verwerpen zij ook, dan komen hun
kinderen in aanmerking om te erven
enzovoorts. Is de laatste in lijn een
minderjarig kind dan is toestem-

de onderbewindgestelde die zelf zijn
wil niet meer kan bepalen, wordt gezien als zo’n bijzondere beheersdaad.
De kantonrechter moet hier dus mee
instemmen. Een verzoek daartoe kunt
u doen via een machtigingsverzoek bij
de rechtbank. Bij de beoordeling van
dit verzoek gebruikt de kantonrechter
richtlijnen waarbij bij schenkingen
het uitgangspunt is dat sprake moet
zijn van een schenkingstraditie. Ik
begrijp van u dat dat bij u niet het
geval is en zeker niet voor zo’n groot
bedrag. Uitzonderingen zijn mogelijk,

ming voor verwerpen van de rechter
vereist en moet er – voordat de
ouder/wettelijke vertegenwoordiger
namens het minderjarige kind kan
verwerpen – een boedelbeschrijving
beschikbaar zijn waaruit blijkt dat
de nalatenschap negatief is. Pas dan
zal de rechter akkoord kunnen gaan
met verwerping. Verwerp dus niet
zomaar en maak gebruik van de tijd
die u heeft om eerst te inventariseren waaruit de nalatenschap bestaat
voordat u verwerpt. Door beneﬁciair
te aanvaarden, voorkomt u in ieder
geval dat u voor niet meer schulden
aansprakelijk bent dan dat er bezittingen zijn. Alle kosten die met de
afwikkeling te maken hebben komen
wel voor uw rekening.
De executeur stopt ermee
Het komt voor dat een executeur
zijn of haar taak niet langer kan of
wil uitvoeren, bijvoorbeeld door

namelijk in het geval van bijzondere
omstandigheden en als de schenking
in het belang is van de onderbewindgestelde. De rechter zal hier in uw
geval vermoedelijk dus niet akkoord
mee gaan, maar u kunt het natuurlijk
wel altijd proberen. Een zorgvuldige
formulering van alle feiten en omstandigheden kan daarbij helpen. Hiervoor
zou u kunnen kijken naar een van de
weinige uitspraken waar schenkingen
wel werden toegestaan, zoals een
uitspraak uit 2018 over eenj eenmalig
grotere schenkingen aan kinderen en

ziekte of onenigheid tussen de
erfgenamen. Beëindigt een executeur zijn taken dan is hij niet zonder
meer ontslagen uit zijn verantwoordelijkheden. Hij of zij moet aan de
nieuwe afwikkelaar of afwikkelaars
de stukken die gemoeid zijn met de
afwikkeling overdragen. “Alles uit je
handen laten vallen en zoek het maar
uit”, mag dus niet.
Broers onterven
Bij onterven wordt meestal aan kinderen gedacht die niet van hun ouders
mogen erven. Maar ook anderen
kun je onterven zoals een partner,
ouders, broers of zussen. Kinderen
hebben echter als enigen recht op een
legitieme portie en kunnen zo nog
een deel van de erfenis verkrijgen.
Andere familieleden of vrienden
hebben die mogelijkheid niet (meer).
Zijn ze expliciet onterfd dan kunnen
ze nooit erven.

kleinkinderen. De reden waarom de
rechter de eenmalige schenkingen
toch toestond, lag hier in de omstandigheden, de leeftijd van de moeder
en de hoogte van het vermogen dat
na de schenking nog overblijft. Voor
meer informatie, zie de Uitspraak van
het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
ECLI:NL:GHARL:2018:5029.
De basisregel blijft echter: “Een door
de bewindvoerder ingediend verzoek
om te worden gemachtigd tot het doen
van een schenking namens een betrokkene die zijn wil niet kan bepalen,
zal als hoofdregel worden afgewezen
indien er geen schenkingstraditie
wordt aangetoond.” Een rechter kijkt
alleen naar het belang van de onderbewindgestelde en voorkomen van erfbelasting of een lagere eigen bijdrage
zorg worden daar niet toe gerekend.
Achteraf was het beter geweest wanneer uw moeder een gevolmachtigde
had benoemd die namens haar het
vermogen zou mogen beheren. Als dit
in de volmacht was opgenomen zou
de gevolmachtigde mogelijk wel hebben kunnen schenken. Helaas heeft
moeder die volmacht nooit afgegeven
of een levenstestament laten maken en
moet u werken met de richtlijnen van
de bewindvoerders.

Kopen met creditcard Kopen
op internet heeft zo zijn voordelen
maar ook zijn gevaren. Door de
aankoop met een creditcard te
doen, beschermt u zichzelf tegen
een aantal van die gevaren. Heeft
u iets gekocht op internet en wordt
het niet geleverd dan bent u met
de aankoop via een creditcard beschermd. Kijk de voorwaarden van
uw eigen creditcard erop na óf en
zo ja, welke bescherming u geniet.
Besparen op energie Nu de
kosten voor energie zo gestegen
zijn, is het zaak om ook hier op
de kleintjes te letten, dus zet
apparaten niet standby, ontdooi
de koelkast/vriezer regelmatig,
douche wat minder lang, gebruik
LED-lampen, ga lopen of neem
de ﬁets in plaats van de auto en
gebruik bij de wasmachine de
eco-knop.
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KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN
De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Oostenrijkse en Zwitserse Alpen
8-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 599

www.dejongintra.nl/ebwaa03

Drielandenreis, Nauders
10-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 699

www.dejongintra.nl/ebnau02

Beierse Woud

STA OP
FAUTEUIL
MET MOTOREN,
LEVERBAAR
IN DIVERSE
MATEN IN
STOF

vanaf p.p.

10-daagse busreis

€ 769

www.dejongintra.nl/ebrat01

Wenen en het Wienerwald
10-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 799

www.dejongintra.nl/ebtul02

VANAF

Bijzonder Karinthië
10-daagse busreis

€ 839

www.dejongintra.nl/ebdob01

De Byzantijnse Balkan
15-daagse busrondreis

1198,-

vanaf p.p.

DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

vanaf p.p.

€ 979

www.dejongintra.nl/eehr304

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie

698,-

✔ Zekerheid over uw betaling ✔ Gratis omboekservice ✔ Zekerheid tijdens uw reis

De zaak van

www.dejongintra.nl/busreizen

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
vertrouwen
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
EUROVERTO MEUBELEN B.V.
MAANDAG GESLOTEN

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, SGR bijdrage € 5 p.p.,
Calamiteitenfonds € 2,50 en brandstoftoeslag € 2 p.p.p.d.

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

PROFITEER DE HELE WEEK!

*

GEEN

MAAR

BTW

21% 6% ACTIE

*Actie loopt t/m zondag 4 september ,Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Zondag geopend? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

CAPELLE A/D IJSSEL

HOEKSCHE WAARD

ROTTERDAM

SLIEDRECHT

SPIJKENISSE

VLAARDINGEN
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Luxe zeecruise goed voor horrorscript
Hutnummer 4298 meet 20 vierkante meter. Vrij royaal voor 15
vakantie dagen zitten, slapen en het af en toe naar buiten gluren
op een of ander gezellig privé-rustmoment. Echter niet geschikt
voor langdurige bewoning. Anderhalve dag na vertrek uit Rotterdam en genieten van een almaar kleiner wordende badplaats
Hoek van Holland doemt een afgrijselijk keerpunt op. Het schuift
een onverbiddelijk en ondoordringbaar ijzeren gordijn tussen
vakantiepartner Sjaan (82), mijn persoontje (76) op dek 4 van
cruiseschip AIDAprima.
Uit het niets stroomt telkens nattigheid
uit mijn neus en ogen en hoest ik als
een schorre zeehond. Onze sfeervolle
hut is ineens een ijskoude, kille gevangenis. Het gesloten raam met twee
spijlen en 300 pompnagels versterkt
het beeld van een gevangenis. Mijn
neus druppelt constant. Rillingen eisen
het monopolie op mijn rug. Aanhoudende hoest verandert mijn keel in
schuurpapier. Ik voel me ziek, verschrikkelijk ziek. Mijn transpirerende
benen zwabberen. Nu doodgaan? Kan
me niets meer schelen! Corona is mijn
leven en dat van Sjaan binnengedrongen.
Scheepsarts Sabine Kappler vonnist na
bloedonderzoek zeven dagen quarantaine, een onmenselijke kwelling. Naar
huis kan niet. Ineens zijn we alleen in
een afnemende stemming. Niks geen
zonnetje, niks geen zonnebrandolie,
niet genieten van een pinacolada in het
gezelschap van 3300 andere gasten,
geen babbeltje met de 26 meereizende
landgenoten voor een verhaal in deze
krant.
Beeldbuis
We zien ze actief op het LG-kamerscherm vastgelegd door drie permanente camera’s. Iedereen geniet van de
zon op de wandel- en zonnebadroutes
aan beide kanten van het varende dorp
met de brede zwembaden, restaurants
en barretjes. En we zien ze ook van
boord gaan in plaatsen als Hamburg,
Le Havre, Zeebrugge, Geiranger en
Stavanger. Buiten is het dertig graden.
De duizenden flanerende passanten
op de kade langs de AIDAprima zijn
zomers, dus schaars, gekleed. Sjaan
en ik dragen een pyama, ook lekker
luchtig. Onze vrijheid beperkt zich
tot vier meter op en vier meter neer
langs de bedden, bank en bureautje
naar de badkamer. De kwaliteit van de
water- en geluidsdichte veiligheids-

deur ken ik na een paar uur als geen
andere doorgang. Staren brengt geen
vrijheid, de handgreep beweegt niet.
De sierlijke knop van de fraaie, werkelijke fraaie, badkamer bezorgt me door
ongelukkig stoten een knoert van een
bloeduitstorting op mijn rechterarm.
Discussie
Uiteraard proberen we in onze spaarzaam geworden discussies terug te
gaan naar het moment van besmetting. In minder dan 24 uur voordat
we inscheepten zijn we beiden in
Rhoon aan nog een extra coronatest
onderworpen. Dat was op order van
de Duitse rederij, eigenaar van het
machtige Italiaanse schip met de rode
smile-lippen op de voorplecht. Zestig
euro extra dokken voor goedkeurend
kleurtje op het metertje. Na de test
hebben Sjaan en ik geen contact met
anderen gehad, dus de besmetting kregen we aan boord. Ook de Nederland
sprekende reisleidster Sabina blijkt
al enkele dagen geveld: corona. Het
virus moet toe hebben geslagen bij
de verplichte veiligheidsoefening met
andere Nederlandse opstappers. Of er
nog meer zieken zijn, probeer ik via
de receptie te achterhalen. De man
wordt boos als ik doorvraag en gooit
de hoorn op de haak. Kennelijk is hem
de mond gesnoeid.
Na die extra test in Rhoon staat niets
de toegang voor ons tot de AIDAprima nog in de weg. Sjaan had al vier
coronaprikken en ik haalde er drie.
Allemaal in orde voor een vet gezondheidsstempel op beider voorhoofd.
We voelen ons als kinderen aan de
vooravond van een schoolreisje. De
spullen, medicijnen en kleding die we
telkens al voor het reistijdstip gereed
hadden gezet, gaan eindelijk in de
koffer.

Alles wat na een klop op de gesloten deur werd bezorgd, had een (gevangenis)nummer. Foto
Sjaan Horeweg

) Kort na de lunch op de tweede dag volgde gevangenschap voor 12 dagen. Foto Rein Wolters

Vriendelijk is de ontvangst door
hostessen in de vertrekhal. Nog een
laatste zwaai naar kleinzoon Kevin,
die ons op de Wilhelminapier in Rotterdam achterlaat. “Ga maar lekker
genieten, opa,’’ roept de vijf weken
eerder vader geworden zoon van mijn
dochter bij het afscheid. Genieten
willen Sjaan en ik ook. Uiteraard.
Bruin willen we worden, de inhoud
van onze flesjes tegen zonbescherming
gebruiken. Drie jaar eerder boekten en

compleet tuinmeubilair, wielen en half
in de modderstroom drijvende automobielen. Via een omweg mochten we
halverwege de vakantie in Rotterdam
afstappen. Het was een complete sof.
Zeven waardeloze dagen in quarantaine met alleen contact via de telefoon,
kloppen op de deur en het oppakken van eten zijn eindelijk om als ‘s
morgens om half acht een ruimtewezen in de 300 meter lange gang staat

Uitzicht over de zee ging snel vervelen. Foto Rein Wolters

betaalden we deze 15-daagse cruise
naar en van Noord-Europa bij de
solide touroperator Zeetours in Rotterdam. Met deze firma van toenmalig
directeur Gerrit Vos van de Kapijne
Capello was ik al een keer of zes
door het zilte zeegat gegaan voor een
cruise. Telkens als een opstapdatum
voor de laatste reis in zicht kwam
werd de vakantie gecanceld, tot drie
keer toe zelfs. Corona!
Kadavers
Ook onze tussentijdse riviercruise met
de AmaLucia – tussen twee coronapieken in – ging de vernieling in,
letterlijk en figuurlijk. Nog maar vijf
van elf dagen onderweg haalden de
Duitse autoriteiten het prachtige schip
met vakantiegangers naar de kant in
Düsseldorf. Oorzaak de tsunami in
Duitsland die de Rijn het aanzien gaf
van een kolkende zee met voorbijdrijvende kadavers, halve daken,

(onze hut is de laatste, makkelijk voor
als ik dood ga – bedenk ik morbide)
met testspullen. Mijn persoontje – de
patiënt – mag als eerste. Sjaan krijgt
het wattenstaafje alleen in haar neus.
Even later meldt de ruimteman dat
ik nog steeds een geringe vorm van
Corona meedraag. Sjaan is clean, lacht
hij. Even later klopt hij echter weer op
de deur: Hij moet Sjaan nog een keer
testen. Grote sof, ze blijkt toch volop
besmet.
Geen wonder dat ze besmet is
geraakt! Al die dagen is onze hut
niet gereinigd, niet gestofzuigd, geen
schoon beddengoed, noppes. Schone
handdoeken pikt Sjaan stiekem van de
kar van de schoonmaker als hij even
in een andere hut bezig is. We voelen
ons een dief van ons eigen geld. Over
eten en drinken hebben we niet te
klagen. Volle dienbladen en rolwagens
worden voor de deur gezet. Per dag

ook vier flesjes bier, ja heus, van het
merk Corona! We schamen ons als we
denken aan de burgers van Oekraïne.
Die vergaan van de honger en wij
sturen veel eten terug omdat het veel
te veel is.
Melaatsen
We krijgen nog drie dagen extra
opdracht voor een dichte deur. Het
loopt naar 12 dagen quarantaine. De
hoop de laatste drie dagen uit onze cel
te mogen is in hoop vervlogen. Overal
liggen – zien we op de buis – mensen
te zonnen. Het weer is prachtig, wij
vervloeken ons lot. Waar verdienen we
dit aan? Dag 15 liggen we weer aan
de Wilhelminapier. Klop op de deur,
een assistent voor neusmonsters. Niks
geen besmetting meer. Vergeefs vraag
ik om ontbijt, want ik moet vanwege
ernstige diabetes eten. In de plaats
daarvan sommeert de zuster dat we
onze mondmaskers op moeten doen en
dan mogen we eindelijk naar buiten.
Vier kruiers en de zuster omringen ons
alsof we melaatsen zijn en begeleidden ons en de bagage naar de straat.
In de gang kijken veel passagiers
naar de vreemde stoet. Daar staan we
dan, buiten in de gure wind. Bij het
afscheid stopt de verpleegster nog de
rekening toe van het boordziekenhuis:
420,35 euro. Kleinzoon Kevin rijdt
mijn auto voor. Inladen maar. Sjaan
struikelt door een rottige stoeprand
en valt achterover. Behalve schrik
mankeert ze gelukkig niks. Wel heeft
ze een blos van inspanning op haar
gezicht en ik nog het bleke bekkie van
bij het vertrek. De horror-vakantie van
5300 euro zit erop. Fantastisch, maar
niet heus!
Rein Wolters
Cordell Hullplaats 123,
3068 VB Rotterdam.
tel. 06-54283758
tel. 010-7863728.
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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.

Lekker zomers in Prinsenpark (Alexander)

Er komt flink leven in de brouwerij in het Prinsenpark aan het John Bruinzeelpad het aankomend weekend. Dan strijkt
namelijk op de grasweide tussen de speeltuin en de skatebaan het festival LEKKER ZOMERS neer. Er is voor elk wat wils.
Zo kan je er langs vele leuke diverse marktkraampjes struinen, is er een mega groot springkussen pretpark voor de kinderen aanwezig, vindt je er allerlei heerlijke lekkernijen en vele snoeperijen en is er uiteraard ‘last but not least’ natuurlijk
ook nog veel spetterend en swingend live entertainment te vinden, verzorg door allemaal lokale artiesten en bands uit o.a.
Rotterdam Alexander, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Ga voor meer info naar www.lekkerzomers.nl

Pasar (Malam) 2.0 festival Rotterdam Alexander

Kom gezellig komend weekend de sfeer en ambiance van de traditionele
Pasar Malam opsnuiven in een nieuwe hedendaags festivaljasje. In het
Prinsenpark aan het John Bruinzeelpad (Rotterdam Alexander) is dan het
PASAR 2.0 FESTIVAL te gast. Zoals vanouds kan je daar weer genieten van
de exotische en tropische sferen en ambiance. De smaakpapillen komen
niets tekort en je hoeft je er zeker ook niet te vervelen want uiteraard horen
lekker eten en drinken en live entertainment daarbij. Natuurlijk is er ook een
zomerse markt te vinden met leuke wereldse kraampjes en voor de kinderen
wordt er speciaal een mega groot springkussen pretpark gebouwd. Ga voor
meer info naar www.pasar20festival.nl

Openluchtspektakel Sinfonia Rotterdam met Francis van Broekhuizen

In het eerste weekend van september geeft Sinfonia twee gratis Maritiem Concerten. Het wordt genieten van prachtige
klassieke muziek, opera en zang op de Kaap, buiten bij het SS Rotterdam.
Op vrijdagavond 2 september (aanvang: 20.30 uur) is het Sinfonia Maritiem Concert en zondagmiddag 4 september
(aanvang: 14.30 uur) het Sinfonia Maritiem Familieconcert. De presentatie van beide concerten is in handen van niemand
minder dan Nederlands bekendste en veelzijdige sopraan Francis van Broekhuizen. Ze combineert haar overtuigende
zangtalent met haar unieke en ontwapenende podiumpersoonlijkheid.
Sinfonia Rotterdam speelt onder leiding van Conrad van Alphen toegankelijke muziekstukken van onder meer Strauss,
Schubert, Händel en Mendelssohn. Dit alles afgewisseld met het kleurrijke zangpalet van singer-songwriter Serenad Bayraktar en winnaar van het Prinses Christina Concours, Jas Wolfert. Zie ook elders op deze pagina en op www.sinfoniarotterdam.nl Daar zijn ook gratis kaarten te reserveren.

Drie toporganisten in de Breepleinkerk

Toporganisten Sander van Marion, André Knevel en Martin Mans verzorgen
op woensdag 7 september een orgelconcert in de Breepleinkerk in Rotterdam. André Knevel woont Sint Catharines in Canada waar hij talloze concerten geeft. Maar ook Sander en Martin zijn bekende musici in dat gedeelte
van Canada. Ieder heeft zijn eigen improvisatiestijl ontwikkeld. Op deze
avond komen, naast hun improvisaties, werken uit de orgelliteratuur aan
bod, zoals werken van Bach, Buxtehude, Klaas Jan Mulder en Feike Asma.
De Breepleinkerk leent zich goed voor dit concert vanwege het fraaiklinkende
Fontein en Gaalorgel en de dito akoestiek van het gebouw. Orgelliefhebbers kunnen een avond ontspannen genieten en
hun hart ophalen. Er is een pauze met meet en greet met de musici waarin bezoekers gelegenheid hebben een drankje te
nuttigen en een kijkje te nemen bij de cd-tafel.

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers

In World Forum Theater Den Haag begint 18 september de nieuwe reeks
zondagochtendconcerten met een Shanty Festival met drie koren en de
Zusjes Van Wanrooy. Op 2 oktober staat er een Meezingconcert met de
Wannebiezz op het programma en 3 februari ‘Een Koffer vol Liedjes’ met
Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos. Op 12 maart verzorgen de
ForEverly Brothers een ode aan The Everly Brothers.
In De Doelen opent de reeks zondagochtendconcerten met een optreden
van Laura Fygi en Trio Galantes op 20 november. Op 11 december staat ‘Van
Smartlap tot opera’ op het programma en op 18 december White Christmas
in De Doelen. Op 22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op
12 februari verzorgen de New Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny
Little Bigband een ode aan Tom Jones en Frank Sinatra (zie ook elders op deze pagina’s).

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
cbr
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 Augustus
CuliNESSE 2022

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

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
Lekker zomers in Prinsenpark (Alexander)

Kom naar dit hele gezellige festival in
een van de mooiste parken van Rotterdam aan de John Bruinzeelpad. Er zijn
o.a. vele leuke marktkraampjes, een
zonnige tropische sfeer, volop vermaak
voor kinderen, non-stop live entertainment en heerlijke hapjes & drankjes te
vinden. Kortom, the place to be! Lees
verder hiernaast of kijk voor meer info
even op www.lekker-zomers.nl

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
Pasar (Malam) 2.0 festival Rotterdam Alexander

Twee dagen lang lekker ‘zomeren’ en genieten van de exotische tropische sfeer in een
van de mooiste parken van Rotterdam. Dit weekend vindt in het Prinsenpark (John
Bruinzeelpad 1, Rotterdam Alexander) het Pasar 2.0 festival plaats, onderdeel van Lekker Zomers. Er zijn daar o.a. vele leuke wereldse marktkraampjes te vinden en allerlei
lekkernijen, hapjes en drankjes verkrijgbaar uit diverse windstreken. Ook is er volop
vermaak voor de kinderen en treden er non-stop artiesten en orkesten op. Lees even
verder hiernaast of kijk voor meer nadere info op www.pasar20festival.nl

Dinsdag 30 augustus
Orgelconcert ‘La douce
France’ in Sint Lambertuskerk

‘La douce France’- Erik Jan Eradus,
organist-titulair van de St. Josephkerk
in Haarlem, neemt je mee naar de
Franse romantiek. St. Lambertuskerk,
Oostzeedijk Beneden 1-3, RotterdamKralingen. Aanvang: 20.00 uur. Met om
19.15 uur toelichting vooraf. Toegang
vrij, collecte na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.)

Vrijdag 2 en zondag 4 september
Openlucht spektakel Sinfonia Rotterdam

Twee gratis Maritiem Concerten in het eerste weekend van september. Kom vrijdag 2
of zondag 4 september genieten op de Kaap! Concerten o.l.v. Conrad van Alphen met
o.a. Francis van Broekhuizen. Gratis kaarten: https://www.sinfoniarotterdam.nl/concert/
maritiem-concert-2022-save-the-date/

Woensdag 7 september
Fenomenaal orgelconcert van drie organisten in Breepleinkerk

Op woensdag 7 september 2022 om 20.00 uur geven de drie internationaal vermaarde
organisten Sander van Marion, André Knevel (Canada) en Martin Mans een orgelconcert in de Breepleinkerk in Rotterdam. Ze brengen een gevarieerd programma ten
gehore. Locatie: Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104, Rotterdam-Feijenoord. Toegang
in de voorverkoop: € 10,- (Aan de kerk € 12,50),Rotterdampas: € 9,-. Reserveren:
www.martinmans.nl of t. 06-25391903 Ook kaartverkoop aan de kerk.

Vanaf zondag 18 september
Zondagochtendconcerten in World Forum Den Haag en De Doelen
Rotterdam
Dit najaar en begin volgend jaar staat weer
een reeks nieuwe zondagochtendconcerten
gepland in het World Forum Theater in
Den Haag en De Doelen in Rotterdam. De
entree bedraagt 16 euro per concert. Voor
meer informatie en bestellen van kaarten
zie: www.zondagochtendconcerten.nl of
bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze
pagina’s).
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Dutch Swing College Band speelt op ss Rotterdam

Donderdag 22 september
Start met bridge!

Voor iedereen die overweegt te leren bridgen en snel wil spelen op een club is er nu
goed nieuws.
Op 22 september a.s. start Bridgekring 1935 weer met een beginnerscursus bridge.
Wekelijks wordt gespeeld op de donderdagavond om 19.30 uur (tot ca 22.30 uur)
in de Goede Herderkerk in Schiebroek, tevens de vaste speellocatie van Bridgekring
1935. De cursus bestaat uit circa 12 lessen en de kosten bedragen € 130 inclusief
lesmateriaal. Enthousiast geworden of meer weten over bridgen? Kijk snel op de
website https://5021.bridge.nl/berichten/ of neem contact op met Paul van den Boom
06-48132653. (Zie ook elders op deze pagina.)

Zondag 25 september
Dutch Swing College Band aan
boord ss Rotterdam
De Dutch Swing College Band speelt
op zondag 25 september in de Queens
Lounge van ss Rotterdam. Aanvang:
16.00 uur. Info/verkoop: Nationale
Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

Zaterdag 8 oktober en zaterdag 5 november
Ga mee op de Rotterdamse Bijnamen Tramtour of de Rotterdamse
Voetbal Tramtour
Tijdens de ludieke Rotterdamse Bijnamen Tramtour op zaterdag 5 nov hoort u naast
veel mooie bijnamen voor gebouwen, kunstwerken en straten ook talloze weetjes &
anekdotes. De Rotterdamse Voetbal Tramtour op zaterdag 8 okt leidt u langs Woudestein, Het Kasteel en de Kuip en onderweg hoort u waarom Rotterdam de voetbalhoofdstad van Nederland is. Beide tours worden in een nostalgische oude tram
verreden en kosten slechts € 15,- p.p. Reserveer uw plaatsen via www.scheurmailrotterdam.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 deskundig en gratis wil laten
beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00
uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij
Utrecht. Aansluitend is er desgewenst
advies over verkoop of verzekering.
Elke woensdag en donderdag zijn er
ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com.
Meer info elders op deze pagina.

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag

De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 25 september om 16.00
uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band.
Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het
voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via
www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht,
dus wees er snel bij want: op=op!

Organist Erik Jan Eradus neemt publiek mee naar Franse Romantiek

Aan het einde van een warme zomer is het op dinsdag 30 augustus goed toeven in de St.
Lambertuskerk bij muziek uit ‘La douce France’. Erik Jan Eradus, organist-titulair van de
St. Josephkerk in Haarlem, neemt je mee naar de Franse romantiek, die zo bijzonder mooi
past bij het Maarschalkerweerdorgel. Frankrijk, kenmerkend voor haar dromerigheid en het
goede leven, ervaar je direct in de Pastorale van César Franck. Maar ook de muziek van
Tournemire en Guilmant hebben die typisch Franse kenmerken. Kom luisteren en luister
met andere oren door eerst naar de toelichting vooraf te komen, die om 19:15 uur begint.
Aansluitend start het concert om 20:00 uur. De toegang is gratis met een collecte na
afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.)

Bridge opent een hele nieuwe wereld

Bridgen is populair. In Nederland spelen meer dan 300.000 mensen bridge. Nog eens
vier keer zoveel mensen overwegen het. Bridge ‘grijpt’ je snel en het is verslavend leuk. Dat is niet gek, want er gaat letterlijk én
figuurlijk een wereld voor je open. Bridgen kan namelijk altijd en overal. Het is een wereldsport met internationale spelregels, je
kunt dus zelfs op vakantie en online bridgen.
Maar je moet het natuurlijk wel leren. Dat kan tijdens de bridgecursus van Bridgekring 1935 in Rotterdam-Schiebroek. Die
cursus begint op 22 september. Zie elders op deze pagina’s.

Overschie in de ban van de Oldtimer-braderie

Na twee verloren Coronajaren werd de Overschiese Oldtimer-braderie
enorm gemist, zowel in Overschie als in de Oldtimer-scene. Op Facebook
en andere social media werd er al maanden geroepen: waarom nog
steeds geen Overschiese Oldtimer-braderie… Het goede nieuws: het
evenement is terug! Op zaterdag 17 september, van 10.00 tot 17.00 uur,
is het zover. Meer dan honderd kramen, leuke kinderactiviteiten (clown,
draaimolen, kinderboerderij), kortom: dat wordt weer genieten voor jong
en oud. De kramen en auto’s worden geplaatst op de Burg Baumannlaan
(tussen 2e Hogenbanweg en Hoornsingel) en 2e Hogenbanweg, tussen
Burg Baumannlaan, Willem Hedaweg en Sidelingepark.De deelnemers
wordt een kopje koffie met appeltaart aangeboden bij café Boulevard, terwijl er voor ‘tussen de middag’ voor de ingeschrevenen
(en hun partner) hapjes/drankjes worden aangeboden bij Verhage Overschie.
Om ongeveer 12.00 uur (mogelijk iets later) wordt een oldtimerrit georganiseerd die dwars door Midden Delfland, Nootdorp,
Lansingerland en Airport Area loopt. Duur: ca anderhalf uur. Er is volop muziek en er is een leuk aanbod van kraamhouders,
waaronder enkele ambachten. Als de auto’s hun Oldtimerrit gaan maken komt een showband muziek maken , terwijl ook een
draaiorgel in het gebied rijdt..

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 verzameling 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 verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf
met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO
in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen,
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon
geopend.

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.

Welk Theo past bij uw gezicht?
De nieuwe Theo-collectie de ‘Characters’ vormt
een ode aan Christoffel Plantijn, meester van de
boekdrukkunst. Deze monturen in roestvrij staal
zijn geïnspireerd op de vorm van de drukletter O,
met dikke stroken aan de zijkanten die bovenaan
en onderaan in fijne lijntjes overvloeien. Eén ding
staat vast: ze doen je gezicht blaken van karakter!
Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief
gratis oogmeting? Kom langs of bel voor een
afspraak: 010 236 1939.
P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl

C B R R I J B E W I J SK E U R I N G SC E N T R U M
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Brommen van jeugdherberg naar jeugdherberg
In 1959 hielp ik als elfjarige voor het eerst melkboer Jan Liefbroer in het Kleiwegkwartier en verdiende vijf gulden voor de hele zaterdag. Van huis uit had ik geleerd
zuinig te zijn en vooral te sparen voor later, dus de helft ging naar de Spaarbank en
van de andere helft kocht ik LEGO-bouwstenen en snacks bij Cees Konijn op het
Bergpolderplein.
Later ging ik iedere dag na schooltijd
bij Jan lossen, laden, sorteren en kannen boenen. De verdiensten stegen en
daardoor kon ik zelf betalen voor mijn
schoolspullen en kleding en sparen
mijn eerste brommer, een Mobylette.
Van mijn ‘zuur’ verdiende melkboerengeld kon ik na mijn zestiende verjaardag eindelijk met mijn vader naar
de winkel van fietsenmaker Uitbeyerse
op het Bergpolderplein om daar de
beoogde brommer te gaan kopen.
In de winkel zag ik een duurdere
staan, van het merk Magneet. Die
wilde ik eigenlijk liever hebben. Mijn
vader legde het ontbrekende geld
bij, onder voorwaarde dat ik er op
zondag niet op zou rijden. Als brave
gereformeerde jongeman beloofde ik
dat, maar meer natuurlijk, omdat ik de
Magneet graag wilde hebben.
Later veranderde die belofte, doordat
mijn moeder mijn stierlijk vervelend
gedrag op zondag en de gekke dingen
die ik in huis deed, helemaal zat was.
Dan zei ze: “Kees, pa ligt te slapen, ga
nu gauw weg op je brommer en doe
voorzichtig.” Dat avontuur begon met

eerst een eindje lopen uit de Jan Willem Frisostraat, zodat pa Van Boven
niet wakker werd van het starten van
de Magneet.
Vakantie
Wanneer Jan de Melkboer met gezin
en familie twee weken op vakantie
naar Rockanje ging en de melkwijk
door melkboer Aad Bellekom werd
waargenomen, kon ik ook op vakantie.
Op maandag 1 augustus 1966 stuurde
ik mijn bromfiets met bepakking richting Arnhem, naar de eerste van negen
jeugdherbergen waar ik de nacht zou
doorbrengen. Op de elfde vakantiedag
reed ik van Soest naar Rotterdam om
de zaterdag daarna met Jan de Melkboer de spullen in orde te maken voor
de bezorging.
In de jeugdherbergen werd je ontvangen door een ‘vader en moeder’ en om
er te mogen overnachten moest ik met
mijn NJHC-paspoort aantonen dat ik
een individueel vakantietrekker was.
In 1967 ging ik met vriend Geert van
der Linden uit de Zonnebloemstraat
op de brommer door de Benelux en
Duitsland. In elke jeugdherberg kre-

gen we een stempel
en een plakplaatje
in hun paspoort.
Zoenen
De meest gestelde vraag van
de andere trekkers
onderweg was
natuurlijk: “Waar
kom jij vandaan”
en na “Roterrrrrdam” klonk het
meestal: “Dat kan
je wel horen.” Het
waren leuke contacten
met jongelui uit alle windstreken met
ieder zijn eigen verhaal. Vaak gingen
we na de eerste kennismaking met
elkaar wandelen, dingen in de buurt
bekijken, spelletjes doen of volksdansen en namen dan de volgende
morgen alweer afscheid.
Op een van mijn trektochten deed ik
ook Emst-Epe aan op de Veluwe. Toen
kon ik niet vermoeden dat ik in 2002,
na 54 jaar in Rotterdam gewoond
te hebben, daar een paar kilometer
vandaan in Heerde op camping de

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

R

Het vakantiepaspoort van Kees van Boven

Koerberg zou gaan wonen.
Op een keer kwam ik onderweg twee
Amsterdamse zusjes tegen en bij een
wandeling gaf ik mijn eerste zoen
aan Elsje. Maar op dat romantische
moment, in de Waterpoort van Sneek,
liep haar zus kwaad weg. Haar woede
was te begrijpen, want Elsje uit Amsterdam stond met een Rotterdammer
te zoenen en zij bleek al verkering te
hebben.
Later ben ik nog bij haar thuis geweest
en we correspondeerden nog een

tijdje. De verkering is uiteindelijk
uitgegaan, doordat we elkaar niet
meer zagen, omdat we vanwege onze
geloofsovertuiging allebei niet mochten reizen op zondag.
Nadien heb ik nog lang op zaterdag
bij de melkboer gewerkt en doordeweeks gewoon bij mijn baas. Al met al
kan ik best met enige trots terugkijken
op een mooie periode in mijn leven.
Kees van Boven
keesvanboven48@gmail.com

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.

Verschoor
Onlangs was café De Magneet (Prins
Hendrikkade, jaren vijftig) een dankbaar onderwerp. Waarom? Het kroegje
was stampvol. Alleen keek iedereen
tamelijk serieus richting fotograaf.
Waarom is een raadsel. Verpozen in
het openbaar lokaal is doorgaans een
aangename bezigheid, en dat zal altijd
zo blijven. Dat zien wij ook op deze
prachtfoto, een creatie van collega
Rein Wolters. Hij schoot deze foto
op verzoek van Theo Verschoor in
verband met de jaarlijkse wielerronde
van Delfshaven.
Rein hanteerde zijn camera in 1997.
Wij zien zo’n 20 caféklanten. Het
grappige is dat er maar drie in de gaten hebben dat iedereen op foto wordt
gezet. De man met het glas bier in z’n
hand, de glimlachende man naast hem
en uiteraard de schalks kijkende dame.
Zij máákt het totaalbeeld. Zij heeft
leuk oogcontact met de fotograaf.
Haast niemand weet dat café Verschoor, hoek Oostkousdijk/Waaldijk
één van de oudste cafés van GrootRotterdam is. In 1915 werd er al bier
getapt. Wij hebben het aan Theo en
Joke Verschoor te danken, dat het

originele karakter van deze zeer bruine
kroeg al 35 jaar onveranderd bleef.
Trouwens, knap dat Theo de foto nog
in zijn bezit heeft. Het spreekt vanzelf
dat ik dit fraaie sfeerbeeld geplaatst

heb in ‘Rotterdamse Cafés, deel 5’,
uitgegeven in 2020. In deze rubriek
voorlopig geen caféfoto’s meer. U
begrijpt dat ik het ook wel een beetje
gehad heb met het openbaar lokaal

na 16 jaar intensieve studie. Vijf
dikke boeken is genoeg. Ik heb mij nu
volledig gestort op het Rotterdamse
restaurantgebeuren. In het boek dat
volgend jaar uitkomt, plaats ik zo’n

40 vooroorlogse foto’s. Mocht u nog
privéfoto’s van eetzaken bezitten, dan
houd ik mij sterk aanbevolen. Alle
tijdvakken zijn welkom. Please, mail
mij!
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VIVENCIA DINNERSHOW
20:00uur - 00:15uur
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Wilt u nog
even

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

GA GE ZE LLI G VA RE N!
BRUNCH CRUISE

Vanaf

Uitgebreid brunchen tijdens een € 49,50
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*

MOONLIGHT DINNER CRUISE
Voor een gezellige avond uit met
diner en entertainment!

Vanaf

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

DAGTOCHTEN

Sept 15 Kinderdijk
Dec 16 Gouda

Okt 6 Maassluis
Dec 17 Dordrecht

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126
v.a. € 80,00

WERELDHAVENDAGEN
3 SEPTEMBER

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

Dinner

Cruise

eerdere krant
teruglezen?

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

THEATEROPHETWATER.NL
OF BEL NAAR 010 - 820 89 88

€ 67,50

Incl. amuse, diner, dessert, live muziek &
entertainment.

er
lekkeen

va. € 1750,- All-In

Deze is ook
online te bekijken!

In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

WERELDHAVENDAGEN

www.deoudrotterdammer.nl

VOLG

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
16:00 - 18:30 Reguliere vaart
20:00 - 23:30 Vuurwerkvaart

ZONDAG 4 SEPTEMBER
16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30 Reguliere vaart

Tamara
Tamara Helbig-Vaartjes
Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider

OP FACEBOOK

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

DAGTOCHT KINDERDIJK
PTEMBER
DONDERDAG 15 SE
uur
11:00uur - 17:00

Koffie of thee met gebak | Flakkeese Koffietafel | Entree Kinderdijk

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

TaVa
TaVa
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleiding

Nieuwerkerk
Nieuwerkerkaan
aanden
denIJssel
IJssel
06-15
06-1554
5493
9356
56//24/7
24/7
TaVa
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
Uitvaartbegeleiding
www.tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 /(dag
24/7en nacht)
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl
uitvaartbegeleiding
uitvaartbegeleiding

Kom naar de gratis theatervoorstelling over dementie

Je kunt me gerust
een geheim vertellen

uitvaartbegeleiding

Mantelfoon nodigt u uit voor de Matzer theatervoorstelling “Je kunt me gerust een geheim vertellen” [morgen
ben ik het toch weer vergeten] op woensdagavond 28 september in Bibliotheektheater Rotterdam. De voorstelling is een positief verhaal over dementie en biedt ruimte voor een gesprek achteraf.
Theatermaker Madeleine Matzer is met
deze voorstelling op zoek gegaan naar
antwoorden op de vele vragen die er
bestaan rondom het omgaan met dementie. Deze voorstelling is voor Rotterdammers die geïnteresseerd zijn in het
thema dementie (persoonlijk of professioneel). Actrice Juul Vrijdag speelt zowel
de rol van de dementerende moeder als
die van de zoekende dochter en wordt
daarbij muzikaal bijgestaan door Helge
Slikker.

“Een ontroerende, indrukwekkende maar
ook grappige voorstelling over omgaan
met dementie. Prachtig gespeeld en gezongen. Echt een aanrader voor iedereen
die in het persoonlijk leven of werk met
dementie te maken heeft!”
Deze voorstelling wordt u gratis aangeboden in samenwerking met de gemeente Rotterdam.

WANNEER:
Woensdag 28 september 2022 om 19.30 uur.
LOCATIE:
Bibliotheektheater, Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam
AANMELDEN:
Meld je aan voor tickets via: www.mantelfoon.nl/aanmelden of 010-2614166
Wees er snel bij want vol=vol. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september 2022.

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS | www.mantelfoon.nl

Mantelfoon is hét mantelzorgsteunpunt van Rotterdam.
Dag en nacht gratis te bereiken voor praktische vragen,
een luisterend oor of advies op maat.
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Leendert en Tonny van der
Waal tijdens een cruise in 2012 in
een van de fjorden van Noorwegen.
Foto’s Rein Wolters

Het echtpaar Hartshoorn met in het midden de
Roemeense Oana

Oana

Voor de eerste keer startten mijn
echtgenote en ik als reisbegeleiders van een kampeerorganisatie,
met een 40-tal deelnemers, een reis
van 5 weken naar en door Roemenië.
Na een excursie in een grensstadje met Oekraine vroegen we aan een groepje schoolmeisjes
(14-15 jaar) of ze Engels spraken en waar
we de markt daar konden vinden. Eén van
de meisjes, Oana, sprak ons aan, wees ons
de weg en vroeg of ze met ons in de Engelse
taal mocht corresponderen, omdat ze dat goed
wilde leren en het verder niet in praktijk kon
brengen. Wij vertelden dat we uit Nederland
kwamen en met een ander reisgezelschap het
volgende jaar opnieuw deze reis zouden maken en zo haar ook weer konden ontmoeten.
Zo begon het contact in 2003. In 2004 en
2005 hebben we haar in haar woonplaats weer
ontmoet en aan haar moeder gevraagd of ze
eens naar Nederland, bij ons, mocht komen.
Oana is toen tien dagen bij ons thuis te gast
geweest en hebben haar veel bijzonderheden
van Nederland laten zien, zoals de molens, het
strand, de kaasstad Gouda en veel bezienswaardigheden van Rotterdam . In 2003 vertelde ze ons al dat ze later arts wilde worden.
Toen ze in Nederland was, vertelde ze later,
gingen haar ogen open hoe hier alles goed
gestructureerd was. Aangezien de mogelijkheden voor haar studie in Roemenië niet
voorhanden waren heeft zij en haar moeder
een besluit genomen om Roemenië te verlaten
en naar Dublin in Ierland te emigreren om
daar te studeren. Ze behaalde daar met lof
de highschool en later ook de universiteit
(Trinity college in Dublin).
Ze heeft diverse vervolgstudies gedaan en
is inmiddels arts en werkt in een ziekenhuis
in Dublin. Ze is getrouwd met een Ier, Ierse
geworden, en heeft nu een baby van een jaar.
Wij zijn in 2007 en 2015 bij haar in Dublin
en ook West-Ierland geweest en Dublin en de
cliffs of Moher bezocht. We hebben genoten
van de bezoeken daar. Intussen is zij nog twee
keer bij ons geweest. Sinds 2003 hebben wij
steeds contact met haar gehouden. Zij noemt
ons haar ‘peetouders’ omdat wij belangrijk
zijn geweest voor haar toekomst. Helaas
konden we niet bij haar trouwpartij in ‘Castle
Dublin’ aanwezig zijn wegens omstandigheden.

Foto’s
Leendert blijven bewaard
Fotograaf Leendert van der Waal schonk recent ruim vierduizend foto’s aan Museum Overschie. Vanaf zijn 16de jaar was de nu (met werken gestopte) 76-jarige vakman vrijwel
ononderbroken actief op tal van fotografische fronten. Hij was vooral persfotograaf die
werkte in opdracht van verschillende niet meer bestaande huis-aan-huis-bladen, Rotterdams
Nieuwsblad en Het Vrije Volk (in 1991 gingen beide titels op in Rotterdams Dagblad) en het
Algemeen Dagblad.
Leendert was er elke dag voor
in touw, behalve als hij en zijn
vrouw Tonny inscheepten voor een
zeecruise. De twee hebben al varend
en genietend kennisgemaakt met
allerlei mooie oorden. Tonny en hun
dochter Claudia fotografeerden ook
in gevallen dat hun man en vader
de veelheid aan opdrachten niet kon
verwerken. Aan de Burgemeester Baumannlaan hadden ze een
fotowinkel. Dat was ook de plek
van vertrek voor het vastleggen
van bruiloften of partijen, maar ook
voor een ritje naar seniorencentra
om daar pasfoto’s te maken.
Leendert van der Waal was niet alleen bekend in Overschie, maar ook
in alle andere gebieden en wijken
van zijn geliefde Rotterdam. Hij
behoort tot het rijtje met bekende
stadsfotografen als Lex den Herder,
Niels van der Hoeven, John den
Pater, Cor Vos, Roel Dijkstra en
Ton den Haan. Op het stadhuis was
hij vaste gast en jaren achtereen
was hij ook ‘hoﬂeverancier’ van de
deelgemeente Overschie.
Expositie
Voormalig deelraadslid en deelgemeentevoorzitter Co Eger kwam
gedurende een kwart eeuw in
allerlei functies voor de lens van
Van der Waal. Diverse keren heb ik

Leen en Tonny bij een kiek van de aankomst op Rotterdam The Haque Airport van Sinterklaas met Co Eger en vliegvelddirecteur Roland Wondelleck

met Leendert mogen samenwerken
op Zuid, als andere fotografen niet
beschikbaar waren. We raakten
bevriend door de wederzijdse
sympathie. Het was in die tijd ten
strengste verboden dat een verslaggever foto’s maakte. Anderzijds
mochten fotografen niet schrijven.
Ik had soms lak aan die beperking
en gaf, als het niet anders kon, mijn
rolletje aan een van de bevriende
fotografen. Ook voor mijn supportersverhalen bij de Tour de France.
Wielerfotograaf Cor Vos verzorgde
de verwerking naar de redactie van
Het Vrije Volk.
De gezondheid van Leendert werd
tanend en daarom besloten hij en
zijn even oude Tonny de batterij uit
de camera’s te halen en volop te ge-

nieten van hun oude dag. Ze besloten ook een bestemming te zoeken
voor hun collectie van honderdduizenden foto’s en negatieven. Daar
is het naar Spijkenisse verhuisde
duo volop mee bezig.
Het was niet vreemd dat de 88-jarige Co Eger onlangs in Museum
Overschie een expositie met werken van Van der Waal openstelde.
Directeur John van den Berg had
deze al enkele jaren eerder gepland,
maar Corona was de dwarsligger.
Van der Waal was zichtbaar in zijn
nopjes van de vele complimenten
die hij kreeg uitgestrooid.
Jasschorten
De 91-jarige schoonvader van Piet
Schop (schop65@gmail.com),

Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl

Oana in Nederland

Bloemen voor de scheidend fotograaf met Co Eger (links) en John van den Berg (rechts).

Piet van der Vliet, bewaarde in
zijn kelder al meer dan 34 jaar
twee nog nieuwe jasschorten van
bakkerij Van der Meer en Schoep.
Dus sinds 1987 toen hij na ruim
52 dienstjaren met pensioen ging.
Van der Vliet werkte al die jaren
als bakker én broodbezorger in het
buitenﬁliaal Vlaardingen. Dus eerst
‘s nachts broodbakken en daarna
met de geurende waar de straat op
langs de klanten. De twee blauwe
jasschorten zijn bestemd voor het
Rotterdamse bakkerijmuseum van
René Degenkamp.
Annette de Bus (anbus@planet.nl)
komt nog even terug op de rubriek
over de vogelklas Karel Schot in de
editie van 12 juli. ,,Wat een mooi
en eervol artikel! Echt even terug in
het verleden. Leuk dat je ook naar
de open dag kwam. Voor mij was
dat ook wel weer even geleden.
Sinds ik daar vertrokken ben, vind
ik het wat moeilijk om er te komen.
Ik ken de meesten daar niet. Maar
gelukkig was Jan van der Mussele
er en Monique de Vrijer en een
paar vrijwilligers uit mijn tijd. Het
is nog steeds een bijzondere plek en
het gaat er steeds mooier en professioneler uitzien. Ik ben trots dat ze
na al die jaren nog steeds bestaan.
En dat is, zeker in de eerste jaren,
sinds de oprichting van de stichting
aan jouw publicitaire inspanningen
te danken.’’
Ook Robert Tuk (robertuk1950@
hotmail.com) reageerde. “Ik lees
zojuist het artikel over Karel Schot.
Alleen twijfel ik over het stukje
dat hij op het Ericaplein is begonnen. In mijn optiek was dat in de
school van het zevende leerjaar in
de Blazoenstraat.’’ En: “Volgens
mij woonde meester Schot aan de
Langegeer. Ik ben diverse keren
bij hem thuis geweest en ook op de
school.’’
Het ligt iets genuanceerder. Twee
dagen nadat Karel Schot in 1950
uit militaire dienst kwam, stond hij
al voor de 4de klas op het Ericaplein. Daar blies hij zijn gestopte
vogelklasproject nieuw leven in.
Karel Schot woonde aan de Lede
65 eerst in bij zijn schoonouders en
na hun vertrek in de gehele woning.
Zijn weduwe woonde er in 2005
nog steeds.
Reacties: reinwol@outlook.com
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Ontdek alle acties in onze showroom of neem alvast een
kijkje online via: SLAAPBOULEVARD.NL/SUMMERSALE

GENIET NU VAN ZOMERS VOORDEEL
OP HET HELE AUPING ASSORTIMENT.*

LUXE TOPMATRAS CADEAU BIJ EEN
COMPLETE AVEK BOXPRING.*

-20%

PROFITEER VAN 25% KORTING OP BIJNA
DE GEHELE COLLECTIE VAN TEMPUR®.*
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Onze oproepjes nu oo

k bij

Radio Rijnmond

Zuster Lenie
Ik ben op zoek naar een verpleegster,
zuster Lenie, die in 1973-1974 in het
Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam
heeft gewerkt. Ik ken haar alleen met
de voornaam Lenie. Voor mij was het
zuster Lenie Ik was toen vijf jaren
oud en zij verzorgde mij iedere dag,
onder andere met het ontbijt. Ik hoop
dat ik via deze weg meer te weten kan
komen. As u haar kent of meer weet
hoor ik het graag via mijn emailadres
jnvdwatering@casema.nl

luister live
iedere vrijdag om
11.20 uur in het progra
mma
Dwars door Rijnmond

Mijn tijd in Spangen
In De Oud Rotterdammer van 11 januari
is een artikeltje van mijn hand verschenen onder bovenstaande kop. Helaas is
toen het e-mailadres weggevallen. Ik zou
het leuk vinden om in contact te komen
met de mensen, die zich iets van Spangen
rondom het Staringplein eind jaren ‘50,
begin jaren ‘60 weten te herinneren.
Speciaal met de mensen die zichtbaar
zijn op de foto bij het artikeltje, Louis
Hartogs en Alice. Louis is getrouwd met
Bea Dupont, die toen aan het Staringplein
woonde.

Zingen is uw hobby?
Het shantykoor ‘De Vlaerdingse
Maatjes’ kan weer enige versterking
gebruiken. Nieuw is dat nu ook dames
zeer welkom zijn. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met
de secretaris Cock Eijkenbroek, tel.
06-53393000 of c.eijkenbroek@kpnplanet.nl. Kijk op www.devlaerdingsemaatjes.nl voor een impressie.
Waar is de toren gebleven?
In de jaren 80 van de vorige eeuw
werkte ik bij van Buuren-van Swaay
in Bergambacht. Daar stond in de hal
een toren, ongeveer 1,5 meter hoog,
gemaakt door een monteur van resten
koperdraad in 1933. Zijn naam was de
la Rivière. Op een dag kwamen er vier
mensen binnen en die begonnen gelijk
te roepen “daar staat hij”. Het bleek de
twee kleinkinderen van de la Rivière
te zijn. Die mevrouw had een foto bij
zich, waarop ze als klein meisje naast
de toren stond. Wij dachten altijd,
dat het de Domtoren was, maar het
bleek de Laurenstoren te zijn. Wij zijn

Henk van den Berg (bijnaam Seer)
h.vandenberg01@onsnet.nu
tel. 06-22197474

verhuisd naar Capelle Schollevaar
aan de Hoofdweg en in 1995 naar het
Rivium, Inmiddels heetren we Imtech,
maar de toren ging altijd met ons
mee. Imtech ging failliet en ik vroeg
me af: staat de toren nog steeds in dat
gebouw naast het koffiezetapparaat?
Vanmiddag was ik in de buurt en
dacht ik ga kijken. Het blijkt, dat er nu
Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Een bereidwillige bewaker
gaf mij toestemming even in de hal te
kijken. Er stond wat kinderspeelgoed,
maar de balie waar ik 21 jaar geleden
aanzat en het glazen scherm erachter
stonden er nog precies zo. Het was

thuiskomen. Alleen... de toren was er
niet meer. Mijn vraag: weet iemand
waar hij gebleven is, want zo’n werkstuk vernietig je toch niet. De bewaker
had hem nooit gezien. Ik ben heel
benieuwd of iemand reageert.
Mevr. Hastrich-Noordzij
K.hastrich@ hetnet.nl
Schaken
We gaan weer schaken! Doet U
mee? Waar? Clubgebouw OZC
(korfbalvereniging), Enk 190, 3075
VC Rotterdam (Zuid) (na overleg
beperkt vrij parkeren op OZC terrein).

Het gebouw is helemaal up-to-date
gebracht na een uitgebreide renovatie. Onze club bestaat voornamelijk
uit 65 plussers maar er bestaan geen
leeftijdsbeperkingen . Ook dames
zijn van harte welkom. We spelen in
competitieverband. In principe spelen
we elke maandagochtend tussen
10.30 en 14.15 uur, (schoolvakanties
uitgesloten). Om 11.00 uur wordt de
competitie ingedeeld. (Zorg dat je
ruim aanwezig bent voor deze tijd).
Nadere informatie: dhr. Theo Lockefeer, tel. 06-13012948 of sky40912@
gmail.com (Let op svp : we hebben
nog ruimte voor max 5 personen dus

Gratis theatercursus
Ben je 60-plus en benieuwd
of toneelspelen iets voor je
is? Geef je dan op voor de
theatercursus van de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten. Dankzij een bijdrage van
Cultuur Concreet is deelname
gratis. In 10 lessen leer je de
basisprincipes van theater.
Ook gaan we zingen, dansen
en scènes schrijven. De
cursus start op 5 september.
Tijd: 12.30 tot 15.00 uur in
Huis van de Wijk Het Lage
Land, Remmet van Milplaats
15, R’dam. Aanmelden/meer
info: tel. 06-53923760 of
info@theaterwerkplaatsouwerotten.nl

Agenda
Rondvaarten, Dagen Thema Cruises

reageer zo spoedig mogeijk). Contributiebijdrage : 30 euro per seizoen.
Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt op 3
september van 10.00 tot 13.00 uur een
boekenbeurs aan de Kerkwervesingel.
Bezoekers kunnen er voor een zacht
prijsje diverse populair historische
boeken en oude prentbriefkaarten over
Rotterdam kopen. Voor liefhebbers
zijn ook oudere uitgaven van ons
tijdschrift te koop. U bent van harte
welkom bij St. Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht.
Voor informatie: boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 010-4804513,
maandag t/m vrijdag van 13.00-16.00
uur. Of kijk op www.onsrotterdam.nl
en op onze facebookpagina.
Tafeltennissers gezocht
Onze kleine en gezellige tafeltennisvereniging Merkelbach zoekt
mannelijke en vrouwelijke spelers van
boven de 50 jaar. Anderhalf uur ontspanning, spelplezier en gezelligheid
gegarandeerd. We spelen elke dinsdag
van 15.30 tot 17.00 uur in de sportzaal
aan de Merkelbachstraat 4, 3067 AL,
Rotterdam – Alexander. Iedereen is
van harte welkom om een balletje mee
te slaan. Verdere informatie bij Hans
Koster, tel. 06 21853832 en Kees
Schoolenberg, tel. 010- 4214174.

• Tiengemeten 24/8
• Woudrichem 25/8
• 7-Rivieren 31/8, 10/9
• Wereldhavendagen Festival Avond Tour 3/9
• Futureland Experience 11/9 en 25/9
• Zomeravond Cruise 27/8
• 2e Maasvlakte 30/8
• Seafood Dinner Cruise 24/9, 19/11
• High Tea 16/10
• Maasvlakte 28/8 – 30/8 – 23/10 – 27/11
• High Wine 17/9 – 15/10 – 5/11
• New Years cruise 31/12

Rotterdam
Havenrondvaart
75 minuten
Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

‘t leukste
uitje

op het
water

Kijk op spido.nl
voor tijden en tickets.
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Gerard Cox en het Milieu
Er zijn van die woorden, die er, in het
buitenland, nogal inhakken. Gerard
Cox weet dat als geen ander. Laatst
schreef hij dat hij het woord milieu
vreselijk vindt omdat Le Milieu in
Frankrijk De Onderwereld betekent.
Ik moest terugdenken aan een
Nederlandse dame, die Minister
was geworden ( haar vader was een
waardevolle Nederlander). Op bezoek
in het Elysée stelde zij zichzelf voor:
” Je suis le Ministre du Milieu”. De
verbaasde Fransen dachten even dat
zij in Nederland het hoofd van alle
schurken was.
Anton de Man
ademan@planet.nl
Gerard Cox en inertie
In de krant van 9 augustus gebruikt
Gerard het woord “inertie”. Hij
schrijft nogal vaak dat het gebruik van
“moeilijke woorden” vermeden moet
worden. Dit woord heb ik moeten opzoeken om de betekenis te achterhalen
en dat hoef ik bijna nooit te doen. Zijn
stukjes lees ik graag hoewel ik het
lang niet altijd met hem eens ben.
B. van Krugten
b.krugten@upcmail.nl
Opblaaspop
In 1970 werkte ik bij Coca-Cola.
Wij hadden een actie met Fanta. De
winkeliers konden sparen voor een
opblaaspop. Een clown. Ik had er ook
één. Ik reed in een lelijke eend en
had de clown naast mij op een stoel
gezet. Ik moest stoppen bij een druk
kruispunt voor een stoplicht. Naast mij
stopte een schoolbus en de kinderen
zagen de clown en begonnen te lachen. De mensen op de stoep vroegen
waarom hebben de kinderen zo’n lol,
en kwamen ook kijken. Het werd een
drukke boel. Het stoplicht sprong op
groen en achter mij werd er getoeterd
dat ik moest doorrijden! Het is 50 jaar

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.

Toertje met Romeo
In juli een toer gedaan naar de RTM in Ouddorp met lunchpakket en vaartocht. Leuke dag.
Inmiddels is er het een en ander gebeurd. Een duinbrand vlakbij het museum, geblust met Rotterdamse brandweerwagens, die het dak nat hielden en een defensiehelikopter met waterzak eronder. Ze zijn nu bezig om de spoorbaan weer
vrij te maken van het ingespoelde duinzand.
De toer was leuk. Ingestapt op Woudestein, want het Willemsplein ligt eruit , tijdelijk. Toen met de tingeling tram van
Romeo naar zuid, deels de route van ‘de Moordenaar’ gevolgd.
Daar met een veteranenbus
naar het museum. Lunchpakket
verorberd en rondgekeken. Met de
boottram van half twee gestopt bij
de haven en over op de boot voor
een tochtje over de Grevelingen.
Die niet meer stonk, zoals 20 jaar
geleden. Met de bus weer naar huis
via Woudestein.
P. Buitendijk
Dordrecht
p.buitendijk6@gmail.com

geleden maar ik vind het een leuke
herinnering.
Aad Onderstal
haonderstal@hotmail.com
Essaouira
Menigeen zal de ﬁlm ‘Intouchables’
hebben gezien, het waargebeurde verhaal van de invalide Franse aristocraat
Philippe Pozzo di Borgo. Philippe
Pozzo di Borgo woont niet meer in
Frankrijk, maar met zijn vrouw en
kinderen woont hij nu in Essaouira,
Marokko. Vanwege zijn fantoompijn
heeft hij voor Essaouira als woonplaats gekozen vanwege het geweldige
klimaat (altijd een temperatuur tussen
16 en 25 graden). Essaouira ligt aan
een brede baai aan de Atlantische kust
en heeft een schilderachtige vissershaven en uitgestrekte zandstranden.
In de 16e eeuw is deze plaats onder
bewind van de Portugezen is geweest.

Zij bouwden op de plaats van de huidige stad een fort, dat na hun vertrek
door piraten gebruikt werd als schuilplaats. In de 19e eeuw is deze stad ook
onder Frans bewind geweest. De in
de 18e eeuw gebouwde medina staat
op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
In de 60er en 70er jaren kwamen hier
veel kunstenaars en hippies.
Wij hebben met onze Marokko
camper groepsreis in maart 2012 deze
plaats ook bezocht en hebben kunnen
genieten van de bezienswaardigheden,
zoals de soeks ( Arabische markt in
de open lucht) met de verkoop van
levensmiddelen en andere artikelen,
zoals exotische specerijen. Essaouira:
een aanrader!
Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl
De ultieme slogan
Enkele jaren geleden besloten mijn

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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:

Uw naam
Adres
Woonplaats
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.
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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

vrouw en ik om de Dag van de
Romantische Muziek te bezoeken,
die plaatsvond in het park tussen de
Nieuwe Maas en de Westzeedijk.Het
was op een zondag in augustus en
lekker zomers warm, Ideaal voor een
buitenevenement. Wij namen de metro
in Hoogvliet om zo naar metrostation
Dijkzigt te reizen. Vandaar wandelden wij naar het park. Eenmaal in
het park genoten wij van de sfeer
die daar heerste. Op verscheidene
podia werd licht klassieke muziek ten
gehore gebracht. Er werd gepicknickt
op de grasvelden en veel van die
mensen droegen kleding die paste bij
de muziek die her en der gespeeld
werd. Ruwweg gezegd muziek uit de
negentiende en twintigste eeuw. Zo
ﬂaneerden wij over de paden van het
park niet vergetend om regelmatig
onze dorst te lessen met koele witte
wijn, want het was warm. Zo tegen
half zeven besloten wij om huiswaarts

te keren na deze heerlijke middag.
Wij wandelden van uit het park naar
metrostation Dijkzigt. We waren heel
vrolijk, want de wijn had zijn uitwerking niet gemist. Terwijl we zo liepen
zei mijn vrouw tegen mij dat het toch
maar mooi was dat wij gratis (65+)
met de metro weer naar huis konden
reizen. In een fractie van een seconde
antwoordde ik haar halfroepend: ‘’De
metro is oké!’’. Ik besefte meteen dat
ik in de roos geschoten had, want deze
slogan, ‘De metro is oké!’, was kort en
bondig en maakte alle andere slogans
voor de RET overbodig. Ik besloot de
RET een brief (email) te sturen met
daarin de door mij bedachte slogan.
En jawel, na drie dagen kreeg ik een
mail terug. De RET schreef dat het
leuk was dat wij zo’n aangename middag beleefd hadden en ook vonden zij
het ﬁjn dat de witte wijn ons zo goed
gesmaakt had. Mijn email met mijn
slogan zou doorgestuurd worden naar
de directeur van de RET. Goeie genade, naar de directeur zelf! Dat klonk
goed en verwachtingsvol, want deze
man zou mij natuurlijk uitnodigen
voor een gesprek op zijn kantoor, zo
dacht ik. Toen ik ’s avonds in bed lag
kon ik de slaap niet vatten omdat ik
lag te bedenken wat ik tegen de directeur zou gaan zeggen. Zoiets als ‘de
RET hoefde geen duur reclamebureau
in de arm te nemen, want ik had voor
hen de ultieme slogan bedacht. Verder
zou ik met hem moeten onderhandelen
over de vergoeding van deze slogan,
want ik reisde dan wel gratis maar
het was niet de bedoeling dat de RET
dan gratis met mijn slogan aan de haal
ging. Zo mijmerde ik nog even door
en viel tenslotte in slaap. De dagen, de
weken en de maanden gingen daarna
voorbij, maar niets meer gehoord van
de RET...
Ruud Glimmerveen
ruudglimmerveen@chello.nl
tel.010-4163715.

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

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers
Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl
Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:

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

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv,
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl
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Oom agent
Op een mooie zwoele zomeravond lig ik
mijmerend in mijn ligstoel en bekijk een mooi
opgemaakt stuk op mijn tuintafel. Er ligt een vrij
grote tak en ik zie daarin een oude boom, een
soort knotwilg. Er zit ook een gat in die tak, wat
mij doet denken aan m’n jeugd. Wij woonden
toen in het Kleiwegkwartier in Rotterdam. Daar
aan de Erasmussingel was ook een terrein van de
Scouting, toen gewoon padvinderij genoemd. Aan
de grens van dat terrein stond dus die boom. Nee,
geen gewone knotwilg, deze had wat mysterieus.
Ik was daar vaak te vinden en klom er dan in.
Daarbij kwam dat hij ook nog een hol was. Het
was dus een ﬁjne schuilplaats. In die boom voelde
ik mij een echte piraat die in het kraaiennest zat
en zo de zeven zeeën bevoer op zoek naar schatten. Ik had er ook een zelfgemaakte tekening in
aangebracht van een onoverwinnelijk piratenschip
inclusief de welbekende piratenvlag met een
doodshoofd met gekruiste beenderen eronder. Het
was niet mijn enige speelterrein. Er was een voetbalveldje op de hoek van de Wilgenplaslaan en
Erasmussingel naast het terrein van boer de Haan.
1
2
3
4 geliefde speelplek,
5
6
Ook aan
de Ringdijk
was
een
‘ de stenen’ genoemd.
Het waren de stenen
12
13 van

de vroegere Delftse poort zeiden ze. Later bleek
het van een of andere bank te zijn geweest. Maar
na de watersnoodramp van 1953 verdwenen ze.
Ze zouden gebruikt zijn bij de dijkdichtingen van
deze natuurramp. Terug naar de oude knotwilg.
Op een dag, ik zat boven in die boom toen ik
plotseling uit mijn mijmering opgeschrikt werd
door een norse stem, die mij met de nodige knopen toeriep: “Kom als de sodemieter uit die boom
of ik schiet je eruit.” Ik schrok mij wild en keek
dan ook verschrikt op. Stond daar oom agent. Hij
had weliswaar zijn pistool niet in zijn hand, maar
zijn hand had hij wel op zijn pistooltas aan zijn
riem. Ik schrok mij het apezuur en wist niet hoe
snel ik uit die boom moest komen, sprong eruit en
zette het op een lopen. Zo was ik geschrokken. Ik
heb het ook nooit aan iemand verteld zo bang was
ik. Later begreep ik wel waarom oom agent zo
reageerde. Naast die boom stonden ook elektriciteitspalen. Weliswaar geen hoogspanning maar
elektriciteit die naar de woningen daar liepen. Hij
was natuurlijk bang dat ik hoger in de takken zou
klimmen. Maar daar heb ik zelf nooit aan gedacht
laat staan het gedaan.

Kunstwandeling Ommoord
Bewonersstichting De Witte Bollen verzorgt dit
jaar haar 12e kunstwandeling door Ommoord. Van
de kunstwerken in de buitenruimte van Rotterdam-Ommoord worden er zaterdag 3 september
10 tot 15 bezocht en toegelicht door de gids. De
route is weer net iets anders dan in voorgaande
jaren. Om 10.00 uur verzamelen we in het Huis
van de Wijk Ommoord (Sigrid Undsetweg 300,
nabij Metrostation Hesseplaats). Na een korte toelichting met een kop kofﬁe volgt een rustige wandeling van ca. 2 uur door Ommoord. We sluiten af, weer in het Huis van de Wijk, met wat napraten en
met kofﬁe en een broodje. Kosten van deelname € 15,- (alles inbegrepen) per deelnemer. U kunt deze
vooraf overmaken of NL 32 INGB 0006 0542 81 t.n.v. Stichting De Witte Bollen of voldoen bij aanvang van de wandeling. Informatie en aanmelden via dewittebollen@gmail.com of 06 44360156.

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

Museumbakkerij
Het wapen
van Degenkamp

Standaard Hightea
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55.
afdelingshoofd; 56.
drukmachine;
Europeaan;
60. optekenen;
turntoestel;
63. hoffelijke
reinigingsmiddel
voor
wasgoed; 57.
34.hemellichaam;
voertuig; 36.59.
hoogste
vrouwenstem;
37. 62.
horizon;
39. gezongen
bouwwerk;
42. Franse
schilder;kilo;
43.69.
Nederlandse
prinses;
deel van
toneelspel;
40. hoog
gebaren;
66. Duitse
badplaats;
67. gewicht
van duizend
Engels telwoord;
71. 45.
Japanse
munt;het73.oor;
deel46.van
katoentje in een olielamp; 51. eikenschors; 53. eerbewijs; 54. tekengerei; 55. afdelingshoofd; 56. drukgelaat;
74. openbaar
vervoermiddel;
75. opslagruimte
voor graan; 78.
82. uitroep66.van
machine;
57. hemellichaam;
59. Europeaan;
60. optekenen;
62. kledingstuk;
turntoestel; 80.
63.zeepwater;
hoffelijke gebaren;
Duitse
badplaats;(afk.).
67. gewicht van duizend kilo; 69. Engels telwoord; 71. Japanse munt; 73. deel van
pijn;
85. kanaalpeil
gelaat; 74. openbaar vervoermiddel; 75. opslagruimte voor graan; 78. kledingstuk; 80. zeepwater; 82.
uitroep van pijn; 85. kanaalpeil (afk.).
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€ 4,00 p.p.
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Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw oplossing van de puzzel voor donderdag 1 september 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

KRUISWOORDPUZZEL
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plaats in België, 2. opwekkend
bestanddeel in koffie; 12. deel van 79
het gelaat; 13. persoon
met een kind;
14. reeks
78
80
81
of rij; 15. godsdienst (afk.); 17. Portugese wijn; 19. azijn; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. schatting (kans); 24. over82
83
84
85
moedig; 27. sporenplant;
28. militair hoofddeksel;
30. open plek in een bos; 31. bovendien;
32. windrichting;
33. binnenvaartuig; 35. rivier in Gelderland; 37. oogholte; 38. rode vruchtgroente; 41. mieters of jofel; 42. nevelig; 44. Noorse
86
87
bosgod; 46. tankplaats voor benzine; 47. dichtregel; 48. terugkerende liedtekst; 49. berggeel; 50. ontvangstbewijs;
2
52. ver (in samenst.); 54. uiting van plezier; 56. stap; 58. oude lompen; 61. deel van een schoen; 62. interest; 64.
sprookjesfi
guur;1.65.plaats
afdrukin van
het knijpen;
67. opschrift
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70. overschot;
72. InHorizontaal
België,
2. opwekkend
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14. reeks
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(afk.);
17. Portugese
wijn; 19. azijn; 21.
ternationaal
Monetair
Fondsof(afk.);
73.godsdienst
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76. ontkenning;
77. verbrandingsrest;
78. Verenigde
jeugdig; 79.Naties
uitstapje
(afk.); 22. schatting (kans); 24. overmoedig; 27. sporenplant; 28. militair hoofddeksel; 30. open plek in
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(afk.); 82. voorzetsel;
83. hert 33.
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87. winkelen.
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een 81.
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31. bovendien;
32. windrichting;
binnenvaartuig;
35. rivier86.
in gemeente
Gelderland;
37. oogholte;
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voor

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!
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Altijd wat, ‘s zomers ijs, ‘s winters patat

€ 14,95 p.p.
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Puzzel mee en win !!!
22

Thee of koffie met
Appelbinkie met
slagroom

van 2 1/2 uur
3-gangen

Chiel van Waart 14
(chvwaart@kabelfoon.nl)

18

Zaterdag en
zondag v.a. 9.00 uur

Zaterdag en zondag v.a. 13.00 uur

2

1

3

4

5

12
15

16

22

23
29

34

39

54

35

27
32

36

37

41

42

45

43

46
49

51

52

55

56

61

57

62

66

77

59

70
75

79
83

86

60

64
69

74

78
82

58

68

73

53

63

67

72

11

21

48
50

10

20

31

40

9

26

30

47

48

19
25

44

65

8
14

18
24

33
38

7

13
17

28

6

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. plaats in België, 2. opwekkend bestanddeel in koffie; 12. deel van het gelaat; 13. persoon
met een kind; 14. reeks of rij; 15. godsdienst (afk.); 17. Portugese wijn; 19. azijn; 21. Verenigde Naties
(afk.); 22. schatting (kans); 24. overmoedig; 27. sporenplant; 28. militair hoofddeksel; 30. open plek in
een bos; 31. bovendien; 32. windrichting; 33. binnenvaartuig; 35. rivier in Gelderland; 37. oogholte; 38.
£ǡĈėǃǡƖŏėƫƎļŝİėŝ
ļŝ £ŨƣƣėƎĐíśɈ
rode vruchtgroente;
41. mieters of jofel;
42. nevelig; 44. Noorse bosgod; 46. tankplaats voor benzine; 47.
dichtregel; 48. terugkerende liedtekst; 49. berggeel; 50. ontvangstbewijs; 52. ver (in samenst.); 54. uiting
Gí ŝííƎ ǃǃǃɋǂŨŨƎɞŏėƫƎɋŝŒ
van plezier; 56. stap; 58. oude lompen; 61. deel van een schoen; 62. interest; 64. sprookjesfiguur; 65.
Ũįopschrift
ĈėŒ ŝííƎ
op vrachtwagens (afk.); 68. ik (Lat.); 70. overschot; 72. Internatioafdruk van het knijpen; 67.
naal Monetair Fonds (afk.); 73. hostiehouder; 76. ontkenning; 77. verbrandingsrest; 78. jeugdig; 79. uitȁȉȆ ȁȇȁȈȁȇȆ
stapje (trip); 81. nummer (afk.); 82. voorzetsel; 83. hert uit de poolstreek; 84. haarkrul; 86. gemeente in
Utrecht; 87. winkelen.
ÖíƖƣė ƋƎǡǓėŝɈ

pėėƎĐėƎė ŒŨĉíƣļėƖɈ

Verticaal 1.ȈȆʍ
onderdak
2. klein kind;
3. beteuterd; 4. knevel; 5. gokspel (tombola); 6. ingeɞ çļ ėƎƖ
ɺȆȁɆɞ Ũɋíɋ FėǉėŝŨŨƎĐ
ƖėŝļŨƎėŝ ɑ/voor alpinisten;
ėŝƣƎƫśɆ }ŒǉśƋļíǃėİ
ȅɆ
geven gedachte;
7. inwoner
van
8. tamelijk
koel; 9. boomsoort; 10. landcode IJsland; 11. in
ɺȈȁɆɞSuriname;
GƎŨŨƣ ƎǡĈėǃǡƖ
ɑ'ɑ/
£ŨƣƣėƎĐíśɋ
hevige mate (penibel); 16. boerderijdier;
18. bedorven; 20. scheepsherstelplaats; 21. sluw dier; 23. vochtig warm; 25. meubelstuk; 26. windvrije zijde; 27. vruchtbaar makende stof; 29. samenwerkingsvorm; 32.
reinigingsmiddel 'ļİļƣíŒė
voor wasgoed;
34.
voertuig;
ǂėƎǃėƎŏļŝİ
ŝííƎ
ķėƣ £ 36. hoogste vrouwenstem; 37. horizon; 39. gezongen
toneelspel; 40. hoog bouwwerk; 42. Franse schilder; 43. Nederlandse prinses; 45. deel van het oor; 46.
katoentje in een olielamp; 51. eikenschors; 53. eerbewijs; 54. tekengerei; 55. afdelingshoofd; 56. drukmachine; 57. hemellichaam; 59. Europeaan; 60. optekenen; 62. turntoestel; 63. hoffelijke gebaren; 66.
Duitse badplaats; 67. gewicht van duizend kilo; 69. Engels telwoord; 71. Japanse munt; 73. deel van
gelaat; 74. openbaar vervoermiddel; 75. opslagruimte voor graan; 78. kledingstuk; 80. zeepwater; 82.
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Dinsdag 23 augustus 2022

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

Het beste bed voor
55 plussers uit
regio Rotterdam

Ontdek de praktische bedden van Aldenhuijsen
Al ruim 30 jaar richt Aldenhuijsen zich op de gevorderde slaper. Eén ding is duidelijk: een bed moet niet alleen
nú perfect voor u zijn, maar ook in de toekomst. Daarom is een Aldenhuijsen bed op een later moment uit te
breiden, zodat u ten alle tijden de zekerheid heeft over het juiste bed. Wij verwelkomen u graag in het
Slaapadviescentrum in Rotterdam en maak kennis met diverse matrassen, ledikanten en boxsprings.
Breed assortiment aan deelbare vlakke-, elektrisch verstelbare-, hoog laag- en zorgbedden
Alle bedden zijn op een later moment nog altijd aan te passen en uit te breiden
Lastig om naar ons Slaapadviescentrum te komen? Wij halen u met alle plezier op!

€480
korting

*

Aldenhuijsen Slaapsystemen
Maasstadweg 100, 3079 DZ Rottedam
(aan de zorgboulevard)
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag (ook op afspraak mogelijk)
09:30 uur - 17:30 uur

*Korting geldig bij aanschaf op volledig Slaapsysteem, actie loopt t/m 4 september 2022

www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl I 0800 400 10 10 I contact@aldenhuijsenslaapsystemen.nl

