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Echt kopje koffie voordat de reis begon
Kent u ze nog; de stationsrestauratie van weleer? In
de huidige tijd met frequent
treinverkeer en altijd haastige reizigers is het nauwelijks
nog voor te stellen dat we
vroeger nagenoeg ongepland
naar het station gingen om
op reis te gaan. Ik kan het
nog goed herinneren. Met de
fiets naar het station, de fiets
stallen, naar het loket om
de kaartjes te kopen en dan
ongevraagd van de lokettist
horen waar de trein vertrekt.
In de wachttijd voordat de
trein kwam was er de stationsrestauratie waar de koffie
altijd klaar stond.
Verbluffend veel stations hadden zo’n
stationsrestauratie, meestal op het
perron maar op de grote stations was
er vaak ook één in de stationshal te
vinden. Het was vaak de enige plek op
het station waar eten en drinken verkrijgbaar was, of moet ik de automaat
met ‘versnaperingen’ ook meetellen.
Spoor 1
Op het Centraal Station van Rotterdam was de grote restauratie op spoor
1. Dat was goed gekozen omdat daar
veel Internationale treinen vertrokken
met bestemmingen als Klagenfurt,
Parijs en Ventimiglia, maar op de

Een suikerzakje van de stationsrestauraite van
Rotterdam Centraal Station.
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Op sommige plaatsen kwam de ober vanuit de stationsrestauratie de koffie zelfs brengen tot aan de trein, zoals hier in Roosendaal. (foto: NS Utrecht,
collectie Marius Broos)

meeste andere perrons waren tussen
de trappen kleine restauraties te
vinden. Tafeltjes met gehaakte of
Perzische kleedjes, een aluminium
asbak, een prijslijst en losse stoeltjes.
Aan de toonbank een dame met een
wit schort voor. De kofﬁe stond klaar,
de saucijzenbroodjes lagen in een
warmhoud-oventje en de Mars-repen
lagen bijna voor het grijpen. Van een
pistoletje gezond of een ham-kaascroissant hadden we toen nog niet
gehoord, en je naam werd ook niet op
een kartonnen kofﬁebeker gezet.
Het zal in 1976 zijn geweest dat ik
de restauraties vaak met een oude
buurman bezocht. Met een retourtje
Schiedam Nieuwland-Rotterdam CS
op zak samen met de trein. Hij kocht
op zondagen de ‘Bild am Sonntag’ bij
de Bruna en ging dan de puzzel oplossen in één van de perronrestauraties.
Hij aan de kofﬁe en ik kreeg een sinas.
Alle tijd, alle ruimte en wat kletsen.
Vakantiebaan
In de zomer van 1977 had m’n moeder
gezegd dat ik ook maar eens een
vakantiebaantje moest nemen. Een
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krantenwijk viel voor mij al snel af en
mijn belgrage moeder had wat rondgebeld en bedacht dat de stationsrestauratie van Schiedam mijn hulp wel
kon gebruiken. Dus belde ze en werd
een afspraak gemaakt. Op sollicitatie
voor de eerste keer en natuurlijk ging
m’n moeder mee. Op werkdagen van
8 tot 12 uur kreeg ik hier mijn vakantiebaantje. De beheerder, ik meen dat
hij ‘de Bruin’ heette, liet mij broodjes
klaarmaken, kofﬁezetten, kratten sjouwen, drank bijvullen voor het salaris
van 35 gulden per week. Het maakte
mij niet uit en bovendien kreeg ik ook
fooi. Ik was iedere dag op het station
en dat was met mijn interesses wel de
beste plek om te werken. Ik bleef ook
vaak langer en bediende ook klanten.
Naast de gehaaste forenzen die toch
even snel iets kwamen kopen waren er
de echte reizigers met een bestemming ver van Schiedam. In die tijd
stopten in Schiedam nog Intercity’s
naar Brussel en naar Keulen, maar
ook de Internationale treinen naar
Kopenhagen en Berlijn die uit Hoek
van Holland kwamen stopten er. Zij
hadden meer overstaptijd genomen

en bestelden een maaltijd. Leuk werk
en een hoop ervaringen opgedaan. De
zomer vloog voorbij en de gang naar
het station werd verlegd naar school,
het einde van mijn horeca-carrière.
Het was ook de tijd dat de suikerzakjes nog een opdruk hadden van dat
betreffende station. Het werd zelfs
verzameld, net als de stickers van de
stationsrestauraties met verschillende
treinen erop.
Stationsrestauraties waren wijd verspreid en ook vaak op kleine stations
aan te treffen. Van een oud-collega
weet ik dat station Rotterdam Zuid
ooit ook een heuse restauratie had en
uit m’n eigen tijd ken ik Vlaardingen
Centrum nog. Het was een combinatie
van een restaurant en een bruin café
met veel vaste gasten die ’s morgens
even een bakkie en een krantje haalden en na het werk nog even bij elkaar
kwamen met andere vaste gasten. Als
NS-er kwam ik er met collega’s voor
een kofﬁe van 30 cent en een gezellig
praatje met de rangeerder en machinist
van dienst die daar rangeerwerk hadden verricht.

Ober
Het kopje kofﬁe met schoteltje, lepeltje en suikerzakje met de persoonlijke
bediening op de plaats verdwenen.
Ook de op sommige stations aanwezige ober langs de treinen verdween.
Vroeger met een dienblad en later met
een perronkar met meer dan alleen
kofﬁe kwamen zij langs de treinen die
maar een korte stop hadden. Veel locaties hebben een andere bestemming
gekregen, vaak als wachtruimte, maar
soms ook werd de ruimte door derden
gehuurd. Veel is ook door nieuwbouw
verdwenen. Tegenwoordig kan je op
kleine stations niets meer kopen. Op
de grote stations is de keuze reuze,
maar de kopjes en schoteltjes maakten
plaats voor bekers en de broodjes kaas
of ham voor talloze gezonde pistolets,
patat en pizzapunten. De echte grote
stations hebben tegenwoordig een
stationshuiskamer, een mooie nieuwe
toevoeging voor de reizigers, zeker
als je nog wat wilt relaxen voor je op
reis gaat.
John J.F. Stevens
John.Stevens@ns.nl
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Nieuwerkerk aan den IJssel
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24/7en nacht)
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www.tavauitvaartbegeleiding.nl

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

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

uitvaartbegeleiding

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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DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Afvoer van het vuil
Duidelijke prijsopgave
Garantie op al ons werk
Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250

Ontdek hoe op hartstichting.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS
Tel.
06-19160110 / 010-8485408
VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.

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

info@computerstoday.nl
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www.computerstoday.nl

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!
€ 6,00
BEL 0180 - 820244

OP FACEBOOK

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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Dansles liep uit op een drama

De stad werd doorkruist met van die
vierkante gele trammetjes, met in de
bocht van de voorruit de in diagonaal
rood en wit geannonceerde thuiswedstrijd van Feijenoord; toen nog niet
met een y geschreven. Onze stadgenoot Sparta was net landskampioen
geworden door tijdens de training met
boomstammen tegen de tribune op te
klauteren. Dat er van dit elftal al veel
te vroeg een aantal spelers zijn overleden, zou niet als een toevalligheid
kunnen worden beschouwd.
Opvoeding
Dansles werd in die tijd nog gezien
als een elementair onderdeel van je
opvoeding. Althans, dat was de uitleg
van mijn moeder, die plots met dit
voorstel op de proppen kwam. Mijn

CCtje

vader hield zich verscholen achter Het
Vrije Volk. De dansschool was gevestigd boven het voormalige Colosseumtheater aan de Beijerlandselaan. Mr.
and Mrs. Winkel zwaaiden er de
scepter. “Ballroom dancing in decent
style”. De Wim Voeten en Jeanne
Asman van Rotterdam Zuid.

“Dan hebben we een probleem”,
antwoordde ik, “want dit is mijn enige
paar. Trouwens, met andere schoenen
kan ik ook niet dansen. De belangrijkste reden dat ik hier ben”.
Zichtbaar geërgerd haastte hij zich
naar zijn koffergrammofoon om een
Engelse wals een zetje te geven.

Smoking
Mr. Winkel was een wat leptosome
man, altijd gekleed in een smoking,
waar alles van glom behalve de revers.
Hij had zijn laatste 43 haren pikzwart
geverfd en met feilloze precisie over
zijn schedel gedrapeerd.
Mrs. Winkel was een vergrijsde kopie
van Shirley Temple. Ze had als allereerste een facelift ondergaan, die
niet hoog genoeg was uitgevallen,
waardoor je haar gezicht nog kon zien.

Imposante boezem
De definitieve breuk kwam later, toen
ik werd veroordeeld tot een partner
van Rubensiaanse omvang. Ze zat nog
als laatste aan de kant, toen ik van
het toilet terugkeerde. Ondanks haar
jeugdigheid beschikte zij reeds over
een imposante boezem, terwijl ze een
kop groter was dan ik. Ik besloot haar
met U aan te spreken.
Met een bijna moederlijke gretigheid
trok ze mij tegen zich aan, waardoor
het leek alsof plots het licht werd
uitgedraaid. Op de tast vond ik een
enorme hoeveelheid week, licht
transpirerend vlees, dat verpakt zat in
een plaatijzeren foundation. Ze hield
me vast op een wijze waarmee Anton
Geesink een paar jaar later Olympisch
judokampioen zou worden. Verzet had
geen enkele zin.
“Ik werk in een groentezaak”, zei
ze in de buurt van mijn oor. Tot die
conclusie was ik al gekomen, toen ik
haar hand greep. Bovendien rook haar
stem naar peen en uien.

Aanvaring
Ik kwam al direct in aanvaring met
Mr. Winkel. Hij kon weinig waardering opbrengen voor mijn gloednieuwe schoenen, speciaal voor deze
gelegenheid aangeschaft; uiteraard
met gespreide betaling. De zwarte
rubberen zolen veroorzaakten strepen
op de parketvloer als remsporen op
de A16.
“Daar kun je niet mee dansen”, riep
hij rood aanlopend en met opgeheven
wijsvinger.

Dansles hoorde bij je opvoeding.

Klem
Op de tonen van Victor Sylvester
begon zij mij de balzaal door te sjouwen, zonder dat mijn voeten de grond
raakten. Mr. Winkel knikte tevreden.
Een spleet in het parket maakte een
abrupt einde aan deze demonstratie
van macht en vooral onmacht. Na een
ingewikkelde kruispasvariatie stortte
mijn dame als een heiblok tegen de
grond, mij meesleurend in haar alles
verwoestende ondergang. Ik kwam
volledig klem te zitten tussen twee
reusachtige dijen en een wildschuddende buikpartij, dat werd veroorzaakt
door een hysterische lachbui.
“Ga van me af, trut”, siste ik, terwijl
ik verwoede pogingen deed onder haar
hevig schuddend lijf uit te komen.

Nog harder lachen was het gevolg.
Mijn positie werd precair, zo niet
levensbedreigend.
Bevrijd
Nadat zes omstanders haar naar de
kant hadden gerold, werd ik nog net
op tijd bevrijd. Omdat ik pertinent
weigerde met deze juffrouw nog één
stap op de dansvloer te zetten, werd
op mijn aanwezigheid geen prijs meer
gesteld.
Ik dans nu nog uitsluitend als ik
gevraagd word door Annechien
Steenhuizen.
Cees Bruijs
bruij868@planet.nl

“De mortuis nihil nisi bonum”

Het kan er natuurlijk aan liggen dat ik met de dag ouder word, maar
ik vind dat er de laatste tijd zo veel mensen doodgaan. Ja, als je zelf
niet gaat, gaat een ander wel. Je gaat er pas echt een beetje last van
krijgen als het bij je in de buurt komt. Ik heb het geluk twee maal in
de week te lunchen met een iets verschillend groepje vrienden en die
groepjes worden allebei kleiner en smaller.
Ik moet dan onwillekeurig denken aan mijn
moedertje die zesennegentig is geworden
en op een bepaald ogenblik tegen mijn
verzuchtte: “Ik ken niemand meer…”
Dat vond ik zo intens droevig maar het
lonkt aan de horizon voor ons allemaal,
tenzij we zelf het loodje leggen. Ik denk
dan ook aan de gouden zinsnede van Toon
Hermans: “Dan zeggen ze, je wordt oud.
Ja, als je niet oud wordt ga je dood…”.
Ik geloof dat ik nu ongeveer de leeftijd
heb, tweeëntachtig, die Toon ook gehaald
heeft, en toen was er niet veel meer van de
grote man over. Om maar niet te vragen
aan iemand van onder de veertig of ie nog
weet wie Toon was. Dat vergeten gaat zo
snel, daar moet je je geen illusies over
maken. Dat moet je sowieso niet doen over
je zogenaamde beroemdheid. In de nieuwe
vertaling is het veranderd maar vroeger
stond er in de Bijbel “IJdelheid er ijdelheden enz. …” En ze vragen mij ook dikwijls
hoe ik herinnerd wil worden. Nou mensen,
dat interesseert me geen fluit want dan ben

ik toch dood.
En als ik de necrologieën lees van meer
of mindere beroemdheden die ik gekend
heb dan zit ik alleen maar te denken: “Ach
welnee, zo was het helemaal niet”.
Verleden week stierf Bram Peper. Ik was
de laatste twintig jaar aardig bevriend met
hem. Het was een briljante man. Uit het
geschrijf over hem in de kranten bleek
gelukkig veel bewondering en waardering.
Rotterdam heeft onnoemelijk veel aan hem
te danken.

ALLEMAAL heeft gewonnen. (Nee Volkskrant, die zaak is NIET geseponeerd.) Maar
Bram was zestig en uitgeteld, niets kwam
nog zijn kant op. Hij zou graag ambassadeur in Noorwegen zijn geworden, maar
dat gunde de grote staatsman Kok hem
niet. Want ook zijn partij liet hem vallen
als een baksteen.

foto: Peter Tetteroo

Het moet aan het eind van
de jaren vijftig van de vorige
eeuw geweest zijn. Rotterdam was nog bezig te herstellen van de oorlogsverwondingen. Bij de waterstoker – voor
de huidige generatie een
totaal onbekend begrip – kon
je nog heet water per emmer
kopen. Voor een dubbeltje,
geloof ik. Als je over dat dubbeltje en een waterdichte emmer beschikte, natuurlijk. Wat
in die tijd niet meeviel.

Oh mensen, dank toch de hemel dat je geen
politicus bent want je zit in een slangenkuil, ook tussen je partijgenoten.

Weliswaar ging het natuurlijk ook over de
zogenaamde “bonnetjesaffaire”. Een of
andere muts in de Gemeenteraad maakte er
een punt van dat ie te rijkelijk zou hebben
gedeclareerd. Dat kostte Peper zijn baan
als minister en zijn reputatie. Voornoemde
muts, ik meen van D66, was daar nog trots
op ook, heb ik later ergens gelezen.

Gek genoeg was hij over het hele gedoe
behalve uiteraard teleurgesteld, niet bijzonder bitter, althans bij mijn weten niet.
Veel vrienden die dichter bij hem stonden
dan ik hebben hem dikwijls gevraagd:
“Schrijf het nou eens allemaal op, maak er
een mooi boek van en haal je gram!” Dat
heeft ie nooit gedaan. Ik denk dat dat ook
te maken heeft met het feit dat het hem
geen moer interesseerde wat men van hem
vond. Daarom deed ie in het begin van zijn
burgemeesterschap ook geen enkele moeite
om sympathiek gevonden te worden, wat
een hele overgang was na Van der Louw.
Later trokken zowel de Rotterdammers als
hij zelf bij.

Niet iedereen schijnt te weten dat ie alle
rechtszaken die over de affaire zijn geweest

Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte bij
het verlies van zo’n unieke en sterke man.

En oh ja, de titel boven dit stukje is Latijn
voor “Van de doden niets dan goeds”.
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Alle types Microcar/Ligier Nieuw op voorraad met stuurbekrachtiging en airco.
Maak een proefrit met rij-advies bij ons bedrijf of thuis in 45km auto naar keuze.
Voor u uitgelicht: Microcar MGo X DCi met SUN ac�epakket voor €18.690,Wisselend aanbod Tweedehands Microcar Ligier Aixam in ruime showroom.
Brommobiel.nl

Houd afstand
Vermijd drukte
Reis veilig

Microcar-Ligier dealer
Al 20 jaar hèt vertrouwde
adres voor u en uw brommobiel
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
Bellen: 0180-661551
www.brommobiel.nl
www.brommobielro�erdam.nl

Koop/lease een brommobiel!

Microcar MGo X DCi pack rouge
spor�ef/ruim/stuurbekrachtiging/aircondi�oning

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
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

VOLG

PROGRAMMA
SEPTEMBER
In het kader van de viering 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg worden er
uiteenlopende activiteiten georganiseerd langs de rivier. Mogen wij u deze
maand begroeten bij één of meerdere van onderstaande activiteiten?
2 SEPTEMBER T/M
HALF OKTOBER

LANGS HET SCHEUR IN SCHIEDAM, VLAARDINGEN,
MAASSLUIS, ROZENBURG, EIC MAINPORT EN PERNIS

Fotoexpositie “Zeelieden aan het Scheur”
9 SEPTEMBER T/M HALF OKTOBER

iCOON, HOEK VAN HOLLAND

Unieke expositie Diorama van de Nieuwe Waterweg van Jaap Gidding

OP FACEBOOK
WIST
U DAT....

10 - 11 SEPTEMBER

18 SEPTEMBER

DE OUD-ROTTERDAMMER

ONLINE EEN GROTE DATABASE
AAN OPROEPJES EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?

Misschien staat er wel een oproepje tussen
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s
van uw straat, klas of school?
Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina:
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

PROGRAMMERING MAASSLUIS E.A.

Koop een Tourist Day Ticket (scan QR-code voor meer info) en bezoek met het OV
een van de plaatsen langs de rivier tijdens het weekend van Open Monumentendag!
AANMONSTEREN IN ROTTERDAM OF MAASSLUIS

Stap aan boord van een van de historische schepen van het Maritiem Museum
23 - 24 SEPTEMBER

DE GLASFABRIEK, SCHIEDAM

Muzikale voorstelling “Het verdronken land van Doggerland” door Domestica
Rotterdam. Nog slechts enkele kaarten verkrijgbaar!
24 - 25 SEPTEMBER

EILAND VAN BRIENENOORD, ROTTERDAM

150 jaar Vooruit Festival, met o.a. kunst, muziek, lezingen en meer…
28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER

MAASSLUIS

Furieade, het stadsfeest in en rond de historische binnenstad van Maassluis
MEER INFORM
ATIE
!

Ga er op uit met het OV langs de rivier! Koop nu een Tourist Day Ticket
en ontvang nog het gehele jaar door aantrekkelijke kortingen bij
deelnemende bedrijven!

Ga voor meer informatie naar:

150jr_NW_programma_September_130x195_V03.indd 1

23-08-2022 16:26
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Nr. 269

In de keuken van het ziekenhuis
D

De foto van Ken je dit nog nummer 269 was er eentje van de keuken
van een ziekenhuis in Rotterdam. Maar welk ziekenhuis? Dat bleek
nog niet zo eenvoudig, zoals u op deze pagina zult lezen. De foto werd
genomen in december 1986 in het Bergweg Ziekenhuis in Rotterdam. Het aantal
inzendingen bleef beperkt deze keer. En toch ging en gaat het om een onmisbaar
fenomeen.
Ary-Jan Koedood: “Ik herken deze foto maar
al te goed, het is namelijk de uitgifteband van
de keuken van het Bergweg Ziekenhuis . Ik heb
daar de opleiding voor verpleegkundige gedaan
van maart 1975 tot mei 1979. (hierna moest in
mijn dienstplicht vervullen.) In de opleiding zat
ook een kleine stage in de keuken, vandaar dat ik
bijna zeker weet dat deze foto hier is genomen.”
Chiel van Waart: “Ik vind het een moeilijke
puzzel, ik twijfel sterk aan 2 ziekenhuizen,
het Bergwegziekenhuis en Deltaziekenhuis in
Poortugaal. Maar ja, je moet voor 1 ziekenhuis
kiezen, dan kies ik toch voor het Deltaziekenhuis in Poortugaal. Door de ramen zie ik het
Huishoudgebouw en ik zie ook een houten keet
op wielen die in Delta gebruikt werd voor de
verkoop van bijvoorbeeld fruit en bloemen.
Die stond dan voor het hoofdgebouw. Maar
nogmaals de twijfel blijft.”
A Droog: “Dit is het Ikaziaziekenhuis. Ik heb er
vaak geholpen.”
Peter Schilthuizen: “De foto van de keuken van
dit ziekenhuis deed mij onmiddellijk denken
aan mijn studententijd. Als bijbaantje werkte
ik destijds in weekenden in de keuken van het
Gemeenteziekenhuis in Dordrecht als keukenhulp. De situatie met de lopende band om de
maaltijden voor de patiënten samen te stellen
was er identiek aan die op het plaatje. Ik denk
dat het in de jaren tachtig in veel ziekenhuizen

zo toeging. Wat ik heb begrepen wordt tegenwoordig meer gewerkt met centrale keukens
elders die de maaltijden bijna kant-en-klaar
aanleveren bij de ziekenhuizen. En dus minder
met eigen keukenpersoneel. In die tijd was dat
nog heel anders. Toen werd er nog écht gekookt
in de ziekenhuizen. En ik herinner me alleen al
een ploeg voor de afwas en schoonmaak van
zo’n vijftal mensen, waarbij ik ook regelmatig
werd ingezet. Ik werkte met een groepje eerste
generatie Marokkaanse medewerkers. Hele toffe
mensen. Ze konden keihard werken en dronken
liters melk, weet ik nog. Die melk klokten ze
naar binnen in een belendend zaaltje waar ze in
de pauze naar ‘Paspoort’ op televisie keken; een
programma voor buitenlandse werknemers. Aan
de afwasmachine leek het wel of die mannen
vuurvaste handen hadden. Moeiteloos pakten ze
met blote handen bloedhete soepkommetjes, borden en deksels aan en stapelden ze op. Ik kreeg
daarvoor meteen al van hen rubber handschoenen. Sympathiek.
De keuken was trouwens een schoolvoorbeeld
van de multiculturele samenleving. Er werkten
Marokkanen, Surinamers, mensen met een Indische achtergrond en autochtone Nederlanders.
Ze waren min of meer gedwongen tot samenwerking en dat gaf wel eens wrijvingen, maar
liep over het algemeen prima.
Aan de lopende band voor de warme maaltijden,
die rond twaalf uur ‘s middags werden verzorgd,
stonden koks en diëtistes en ander keukenpersoneel. ‘s Avonds gebeurde dat nog eens rond

Ken je dit nog? Nr.

271

Ken je dit nog? Herkent u deze plek in Rotterdam? Heeft u er wellicht zelf gewoond? We zijn benieuwd naar uw herinneringen, verhalen en anekdotes. Stuur ze ons, zodat we ze kunnen delen met
onze lezers. Schrijf naar:info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in
groter formaat bekijken.

zes uur. Dan ging het om broodmaaltijden. Ook
dan was er altijd een diëtiste bij die er toezicht
op hield of patiënten wel zoutloos of zoutarm
werden bediend.
Het ging heel serieus toe aan de lopende band,
soms zelfs een beetje gestresst. Maar tijd voor
een geintje of een ondeugende streek was er
ook. Ik herinner me van zo’n middagsessie een
kok, hij heette Joop, die op een patiëntenkaart
zag dat een familielid van hem op de afdeling
lag. Stiekem nam hij razendsnel een hap uit het
tartaartje op diens bord en zette er het deksel
snel op. Alleen hij en ik hadden het gezien.
Mondje dicht, gebaarde hij met een vinger op
z’n lippen en daarna een grote grijns. Ik had het
gezicht van dat familielid wel eens willen zien...
Die koks dat was een volkje apart. Ze stonden soms luidkeels met elkaar smartlappen te
zingen en ze hadden vaak bijzondere hobby’s. Ik
studeerde geschiedenis, maar kok Hans wist daar
toen meer van dan ik. Een andere kok, Richard,
was de bink van het stel. Hij stond in de heerlijk
koele toespijzenkeuken en wist alles over snelle
sportwagens. Die mannen zaten nooit om een
praatje verlegen. Ze konden ook heel goed
schuine moppen vertellen.
Helemaal aan het eind van de lopende band
stond een karretje voor de betreffende afdeling,
zoals bijvoorbeeld Heelkunde. En daar stond
de keukenhulp om het dienblad met bord en
deksel, toetje, bestek enzovoorts in de karren te
laden. Verplegers en verpleegsters kwamen die
ophalen. In het Gemeenteziekenhuis werden zo
wel meer dan tien karren met ieder zo’n vijftig
maaltijden gevuld. Soms zat een dienblad ineens
vast in zo’n karretje en kon geen kant meer op.
Dan moest in allerijl de lopende band stil worden gezet om Charley Chaplin-achtige taferelen
te voorkomen.
De hele groep stond onder leiding van twee
chefs die bij toerbeurt weekenddienst hadden,
de heren Van der Rest en Klaver herinner ik me.
Van der Rest was een wat opvliegerig type, maar
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Het moest gaan zoals hij wilde, anders was de
wereld te klein. Klaver was rustiger. Hij was
en oogde als een oude zeeman, een kapitein op
het schip. Als hij even een kok tekort kwam liet
hij mij ook gerust kokswerk doen als schnitzels
paneren bijvoorbeeld. De twee chefs verdeelden
de werkzaamheden. Het werk als keukenhulp

bestond verder uit bijvoorbeeld vloeren dweilen,
aardappelen schillen en pitten en groenten
schoonmaken, afval naar de tonnen voor de
varkens brengen (’het pruthok’), kookketels
reinigen en grote pannen schoonmaken in de
spoelkeuken. In de keuken moest je goed tegen
de hitte kunnen, want van airco was daar geen
sprake. Ik vond het leuk werk en het verdiende
goed. Als je ‘s avonds moest werken, verwenden
de beroepskoks van dienst je met iets lekkers te
eten in je pauze. Een portie saté of een biefstukje
bijvoorbeeld. Zo zal het vast in dit ziekenhuis
in Rotterdam ook wel zijn gegaan. Als je in de
keuken binnenkwam, rook je de geur van eeuwig
pruttelende bouillon in grote soepketels. Die
geur vergeet je nooit. Ik had er een leuke tijd
en een mooie bijkomstigheid was dat ik er veel
leerde over koken. Daar heb ik al jaren plezier
van.”
Joke Speksnijder: “Wat vond ik dit leuk om de
foto van de ziekenhuiskeuken in De Oud-Rotterdammer van 9 augustus te zien. Volgens mij
is dit het Bergwegziekenhuis. Ik heb daar eind
jaren zestig vier jaar gewerkt. Het waren toen
veel Spaanse dames en maar zeven Hollandsen
van 40 tot 60 jaar. Zelf was ik 20. Had het heel
erg naar m’n zin. In 1971 ging ik trouwen en ben
gestopt met werken daar. En zo is het contact
verbroken. Zelf heb ik helemaal geen foto’s uit
die tijd. Heel jammer is dat.”
Harry Simonis: “Ik kan er natuurlijk helemaal
naast zitten, want ik weet het niet zeker, maar
volgens mij moet dit een keuken zijn voor een
heel groot bedrijf, gezien de omvang. Zelf dacht
ik iets van een keuken voor vliegtuigmaaltijden
of iets dergelijks. Als het dan over Rotterdam
gaat, kan dat eigenlijk alleen maar over Zestienhoven gaan, of hoe heet dat tegenwoordig. Nooit
geweten dat die hun eigen keuken hadden trouwens, maar vroeger kreeg je wel in het vliegtuig
allemaal een maaltijd, dus het zou kunnen, want
dat eten moest natuurlijk wel ergens vandaag komen. Als ik er helemaal naast zit, gaan alle (oud)
Rotterdammers waarschijnlijk keihard lachen.
Geeft niet. Ik zit er niet mee en geniet altijd van
deze rubriek. En: een dag niet gelachen, is een
dag niet geleefd. Dat tegeltje hangt bij mij op
het toilet!”
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VERHUIZINGEN
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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:
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.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS
OP VOORRAAD

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

Al 40 jaar in Rotterdam!

www.venrooytandtechniek.nl

Ambachtelijke

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke
klokken en barometers in de mooiste
showroom van Nederland!

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland
LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90
SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
(0182)382651

Bij ons staat
persoonlijk
contact, kwaliteit
en service hoog
in het vaandel!

RIKKOERT.NL

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

VRIJDAG 16 + ZATERDAG 17 SEPTEMBER | GRATIS ENTREE

LINGEHAVENCONCERT
GORINCHEM
We zien u dan!

exclusief
evenement
vestingstad
gorinchem

HeT 7e lingehavenconcert in hartje stad aan de sfeervolle Lingehaven. twee dagen ge
gevarieerde concerten in de leukste vestingstad van nederland. Er zijn vrije zitplaatsen.
vrijdag 16 september 2022 | 13.00 UUR schoolconcert 20.30 UUR BRASSBAND RIJNMOND. Dirigent CHRIS DERIKX mET MUZIEK VAN EIGEN BODEM 21.30 UUR Shaffy & Brass met micheline van
hautEm Zaterdag 17 september | 12.00 UUR “Als de dag van toen’ met harmonie de bazuin.
dirigent jos jansen, hanneke engels en tommy netten. 16.00 uur libero strijkorkest. solist
sarah kapustin ‘seasons’ met jeugdtalent 20.30 uur Classical dreams met het noordpool
orkest solisten ruben hein, HERMINE DEURLOO, iris kroes en bert visscher.

Kijk ook op: www.lingehavenconcert.nl

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

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

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

Tel.: 010-4194010

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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl
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De kinderen van de ander
houdt. U kunt deze familiestukken
dan het beste per legaat in uw testament of een zelfgeschreven codicil
toedelen aan de eigen kinderen (of
ander familielid die er belangstelling
voor heeft).

Mijn vrouw en ik zijn beiden
voor de tweede keer getrouwd, we hebben beiden
kinderen uit een eerdere
relatie met wie de verhoudingen uitstekend zijn. Zelfs zo
goed dat we overwegen onze
testamenten aan te passen,
wat zijn de mogelijkheden?

Tenslotte is het goed om stil te staan
bij een onverhoopt einde van de relatie anders dan door overlijden. Past
u uw testament daarna niet aan dan erven de kinderen van de ex-partner nog
steeds, maar dan zonder de vrijstelling
van kinderen en het daarbij behorende
tarief. Door in uw testament op te
nemen dat de kinderen van de andere
partner alleen erven als de relatie door
overlijden is beëindigd, voorkomt u
de noodzaak van een nieuw testament
in dat geval.

Uit de praktijk
De rol van de executeur ligt vast in
de wet. De executeur heeft tal van
verplichtingen en treedt op in belang
van erfgenamen. Toch gaat dat wel
eens anders. Bijvoorbeeld: de executeur
heeft, als mede-erfgenaam, vooral zijn
of haar eigen belang op het oog of de
executeur negeert een of meer erfgenamen of de executeur doet vooral waar
hij of zij zelf zin in heeft. Een ander
probleem dat wij wel tegenkomen: de
executeur vindt het testament niet eerlijk en probeert dat wat in het testament
staat binnen de afwikkeling volgens
zijn eigen redelijke uitleg aan te passen.
Vaak worden wij door een van de erfgenamen gevraagd om de executeur tot de
orde te roepen of vraagt een executeur
ons hem of haar te helpen omdat hij
of zij zelf vastloopt in de afwikkeling.
Soms begrijpen we een executeur die
het testament wil aanpassen wel. Vooral
als er een aanzet is gemaakt voor een
nieuw testament maar dat nooit geëffectueerd is (bijvoorbeeld vanwege een
onverwacht overlijden of dementie van
degene die plannen voor een nieuw
testament had).
De rol van executeur is niet altijd eenvoudig; je hebt met veel krachten in de
afwikkeling te maken. Maar de wet, het
testament en de huwelijkse voorwaarden of andere belangrijke aktes moeten
steeds het uitgangspunt zijn. Meer
weten? Maak een afspraak voor een
gratis, vrijblijvende erfcoach-spreekuur.
Bel 010-3130823 of info@akto.nu.

Wat ﬁjn dat de relatie met de
wederzijdse kinderen bij u zo goed
is. U geeft aan dat u de testamenten
wilt aanpassen. Wij nemen aan dat
u bedoelt dat u in uw testamenten
wilt opnemen dat bij het overlijden
van een van u beiden zowel de eigen
kinderen erven als ook de kinderen
van de ander. Dat is goed mogelijk.
U kunt alle kinderen een gelijk deel
laten erven of de verhoudingen iets
anders maken, bijvoorbeeld de eigen
kinderen tweemaal van hetgeen de
kinderen van de anderen erven. Dit
moet wel gebeuren in een testament.
In dat geval krijgen zij dezelfde
vrijstelling erfbelasting voor (eigen)
kinderen en dezelfde tarieven.

Vergeten pensioenen
Het komt nog steeds veel voor dat
een pensioen niet wordt opgevraagd
bij het pensioenfonds waar ooit
pensioen is opgebouwd en dit beschikbaar heeft om uit te keren. Vaak
komt dat omdat pensioengerechtigden zelf niet weten dat ze rechten
hebben of omdat ze onvindbaar zijn
voor het pensioenfonds. Dat geldt
voor het ouderdomspensioen, maar
ook voor nabestaandenpensioenen
voor bestaande- of ex-partners. Bent
u tenminste drie maanden AOWgerechtigd en vermoedt u nog een
pensioen tegoed te hebben, neem
dan eens contact op met de stichting
pensioenregister (0207512870). Zij
kunnen u helpen bij het vinden van
vergeten pensioenen. Of kijk zelf op
mijnpensioenoverzicht.nl
Verteren
Volgens het wettelijk erfrecht, zijn de
langstlevende partner en de kinderen
de erfgenamen maar krijgt de langstlevende partner de beschikking over
de gehele nalatenschap en krijgen de
kinderen een niet-opeisbare vordering
in geld. Door die beschikking krijgt
de langstlevende partner ook het
recht om (in het uiterste geval) alles

Er zijn wel een paar zaken om
rekening mee te houden. Bent u niet
beiden even rijk en krijgen de kinderen van de rijke partner door de deling
met de kinderen van de andere partner
minder dan hun legitieme portie dan
kunnen zij daar nog een beroep op
doen. De legitieme portie is de helft
van hun ‘normale’ erfdeel. Normaal
is in het kort dat wat er nagelaten
wordt plus alles wat kinderen bij

leven geschonken hebben gekregen
plus alles wat derden vijf jaar voor het
overlijden geschonken hebben gekregen. Het verschil in rijkdom moet dus
best groot zijn voordat er sprake is
van schending van de legitieme, maar
door daar nu bewust van te zijn, kunt
u betere keuzes maken.
Een ander aspect zijn familiestukken
die u mogelijk het liefst in de familie

Kinderen van de ander als gelijke
opnemen in uw beider testament is
een mooie extra bezegeling van uw
relatie. Onze ervaring is wel dat u er
verstandig aan doet om dit ook met
de wederzijdse kinderen te bespreken. Vooral bij ongelijke vermogens
kunnen de kinderen maar beter vooraf
geïnformeerd zijn. Ze zullen dan
over het algemeen beter accepteren
dat dit de nadrukkelijke wens is van
hun ouder en berusten daar dan ook
gemakkelijker in.

Besparen op warm water
Ruim 20 procent van het gasverbruik gaat op aan warm water.
Bespaar hierop door in de keuken
en badkamer vaker koud water
te gebruiken en minder lang en
minder heet te douchen.
op te maken. Dit kan vooral vervelend uitpakken bij tweede relaties.
De kinderen van de eerst-overleden
partner hebben een vordering die de
kinderen/erfgenamen van de langstlevende partner moeten uitbetalen. Als
alles verteerd is, kunnen die kinderen
de nalatenschap beter beneﬁciair
aanvaarden of verwerpen om niet zelf
die schulden te moeten betalen.
Aangifte erfbelasting
Na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar de contactpersoon (of naar een erfgenaam als er
geen contactpersoon bekend is) met
het verzoek om aangifte erfbelasting
te doen. Die aangifte moet binnen
acht maanden na het overlijden zijn
gedaan, maar als dat niet lukt, is uitstel mogelijk. U vraagt dat eenvoudig
aan via de site van de Belastingdienst
of via de dienst nabestaanden van de
Belastingdienst (0800 2358354).

Het gevaar van ‘zuiver
aanvaarden’
Nadat iemand is overleden, moeten
erfgenamen eerst aangeven hoe zij
willen aanvaarden voordat zij over
stukken uit de nalatenschap mogen
beschikken. Neemt iemand na het
overlijden geld op van de rekening
van de overledene of bijvoorbeeld
de televisie uit het huis van de overledene mee, dan loopt deze persoon het
gevaar daarmee zuiver te aanvaarden.
Daarmee is hij/zij ook aansprakelijk
voor schulden uit de nalatenschap
als de bezittingen niet groot genoeg
zijn om de schulden te betalen. Niet
bij alle handelingen is direct sprake
van zuiver aanvaarden. Zo mogen
in elk geval zaken die geen waarde
hebben meegenomen worden, zoals
familiefoto’s en mogen de planten
water krijgen en bederfelijke waren
weggegooid en kan veelal de huur
worden opgezegd.

Bekijk de opzegtermijn Hoe
vaak gebeurt het niet dat u een
abonnement wilt opzeggen maar
dat de opzegtermijn is verstreken.
Veel organisaties hanteren een
maand maar sommigen veel langere opzegtermijnen. Kijk nu alvast
na wat u tijdig wilt opzeggen.
Slim inkopen Alles wordt duurder en vaak te duur. Door de reclames en kortingen in de gaten te
houden, blijft het leven betaalbaar,
al moeten we er meer moeite voor
doen. Via sites als reclamefolders.
nl en supermarktaanbiedingen.nl
bent u snel op de hoogte van wat
waar goedkoop is.
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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,-

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

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan.
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de
(basis) verzekering.

Budget € 1.495,Compleet € 4.195,-

Behandeling aan huis mogelijk!

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

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6

Reparatie klaar terwijl u wacht!

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

CU

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Stichting

ÊÊÊÊÊ HistorischÊCharlois

Heeft u belangstelling voor de historie van Charlois
en haar bewoners? Voor slechts €20/jaar(€1,67/mnd)
kunt u donateur worden van onze stichting en ontvang t
u 4x per jaar het kwartaalblad ‘
Ons Charlois’
.

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

Ad r es : K aat sb aa n 6, 3 08 2 DP , Rott er da m.
Tel . 01 0- 48 0 66 18
E- m a il : i nf o@ h ist or is ch -c har lo is .nl

NIEUW IN ONZE WINKEL
Vanaf deze week NIEUW in onze winkel
de W10 Waterfles, Thermosfles en Reisbeker
W10
STIJLVOLLE
PORTOBELLO
REISBEKER
(400 ML)

€ 10,95

W10 BLENHEIM
THERMOSBEKER
(455 ML)
ZWART/ KOPER

€ 10,95

W10 BEVINGTON RVS
WATERFLES (480 ML)
ZWART € 16,95

EXCL. VERZENDKOSTEN

W10 OXFORD RVS THERMOSBEKER
MET POWERBANK VOOR WIRELESS
OF BEDRAAD OPLADEN (455 ML)
ZWART
€ 39,95

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL
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Van knecht bij melkboer tot kanonnier
Tot 1997 gold in Nederland de zogeheten militaire dienstplicht.
De een denkt met gruwelen terug en spreekt van vrijheidsberoving, terwijl een ander er juist met plezier aan terugdenkt. Menig
dienstplichtige dankt bijvoorbeeld een of meer rijbewijzen door
de rijlessen in dienst van Hare Majesteit.
Zelf heb ik dat gelukkig niet mogen
beleven, want na veel administratief
geleuter werd ik vrijgesteld van de
militaire dienstplicht. Toen de datum
van inlijven in Ossendrecht was
aangebroken had ik al twee kinderen.
Omdat ik dan een te dure kostganger
zou worden, werd ik voor één jaar
vrijgesteld en daarna (automatisch?)
gerangschikt onder het kopje ‘buitengewoon dienstplichtig’. Nooit meer
iets van het ministerie van Defensie
gehoord. Helaas wel via de gemeente
Rotterdam van de dienst Bescherming
Bevolking (BB). Of ik maar naar het
stadhuis op de Coolsingel wilde komen voor inlijven en het in ontvangst
nemen van een uniform, helm (daar
speelde mijn zoontje oorlogje mee)
en zware laarzen. Mijn functie was
redder in de haven. Leuk en dat terwijl
ik niet kan zwemmen en vanwege
bijna verdrinken nog steeds een fobie
voor water heb. Ik moest tal van
vrijdagavonden komen opdraven voor
het trainen van reddingsoefeningen
op het terrein van gemeentewerken
aan de Vlaskade bij de Sluisjesdijk.
Voor dat doel was een ‘rampterrein’
ingericht. Daar baalde ik van als een
stier, want de volgende dag wachtte
weer een zware zaterdag in mijn
melkwijk. Uiteindelijk ben ik oneervol
ontslagen uit de dienst nadat ik, sinds
mijn 17de was ik vaste correspondent
van middagkrant Het Vrije Volk, had
geschreven over de onzin en het geld
verslinden van en door de BB.
Geen militaire dienst dus, maar wel
voor veel leeftijdgenoten van wie
toenmalig stad- en leeftijdgenoot Kees
van Boven (06-28469615 -keesvanboven48gmail.com) er een was. Zijn
verhaal geldt niet als bijzonderheid,
maar is leuk om kennis van te nemen.
Dit is een samenvatting van zijn 69
pagina’s tellende bloemlezing van zijn
diensttijd1968/1969.
Oorlogsmuseum
Na de lagere technische school aan de
Gordelweg met het diploma timmeren
op zak ging Kees van Boven naar de

schakelklas van de nu middelbare
technische school aan de Laanslootseweg voor de opleiding Bouwkunde.
Met deze schakelklas gingen zij een
dagje naar het oorlogsmuseum in
Overloon om een indruk te krijgen van
de legeractiviteiten die hen te wachten
stonden.
Twee maanden voor zijn 18de
verjaardag in 1966 ontving Kees van
oud-burgemeester Wim Thomassen
(van 1965-1974 burgervader van Rotterdam) bij zijn ouders in de Jan Willem Frisostraat 19a een kennisgeving
voor inschrijving voor de Dienstplicht
1968. Op 14 november 1966 gevolgd
door een bericht om gekeurd te worden op woensdag 14 december 1966
om 07.45 uur bij de Indelingsraad
Delft aan de van Bleyswijckstraat
69 in die gemeente. Op 14 december
1966 werd Kees geschikt verklaard
door het hoofd van de Indelingsraad,
luitenant-kolonel J. P. Verweerd. De
eerste opkomst voor aspirant-militair
Kees van Boven (lichting 68-5)
was op 16 september 1968 voor de
chauffeursopleiding in de Trip van
Zoudtlandtkazerne in Breda. Daar
werd hem duidelijk gemaakt dat bij
de afdeling artillerie je geen soldaat
maar kanonnier bent en een sergeant
wachtmeester is.
Vloeken
Bij een 1-tonner YA 126 wapendrager
stond instructeur-korporaal Koot op
Kees te wachten en na de kennismaking waren zijn eerste twee woorden:
“Rijden maar”. Kees legde hem uit
nooit in een auto gereden te hebben.
Zijn antwoord was vervat in een
serie onvervalste vloeken. Na zijn
uitleg waar alles zat en hoe hij moest
‘dubbel klutsen’, mocht Kees Breda
onveilig maken. Hij zag nagenoeg
alle straten. Dat kwam omdat Koot
als bijverdienste ophaler was van de
voetbaltoto en in elke straat liet stoppen zodat hij aan de deur zijn handel
kon afleveren. Zijn vloeken klonken
die twee maanden van de opleiding
dagelijks. Protegé Kees kon er als

Kees met de Jeep die hij in dienst toebedeeld kreeg

Samen met klasgenoten op een pantsertank in museum Overloon. Foto’s Kees van Boven

gereformeerde gelovige en mindere
in rang niets van zeggen. Hij en zijn
klas 1 van de C-batterij hadden kamer
29 met 12 man in 6 stapelbedden.
Met collega Hans van der Kooij had
Kees op de lagere Wilhelminaschool
in Rotterdam-Hillegersberg gezeten.
Goof van Kesteren kwam ook uit
Rotterdam en hij verzorgde Kees’ zijn
haar wanneer hij door de legerleiding
weer eens gesommeerd werd om naar
de kapper te gaan. Na de dienst zijn de

schrijver Gradus Rys om de waarnemingen te noteren. Bij een oefening in
februari 1969 bij het plaatsje Trauen
in Duitsland deden zij voor het eerst
hun werk met het meetinstrument
laser-theodoliet, sjalons en meetpunten. Dit om coördinaten vast te leggen
voor de ‘kanonnenboeren’ in het veld.
Omdat het theodoliet en de bedieners
niet te veel af mochten koelen, sliepen
zij niet in tenten maar in verwarmde
barakken.

Drie van de legermaten van Kees van Boven. v.l.n.r. de wachtmeesters Van Vuuren en Van Dijke
en soldaat Ruys.

twee vrienden gebleven.
Tijdens zijn gehele diensttijd hielp
Kees alle verlofzaterdagen zijn
‘baas’, melkboer Jan Liefbroer in het
Kleiwegkwartier. Als chauffeur werd
hij klaargestoomd om alles binnen die
twee maanden te kunnen en ook alles
over het voertuig te weten. De eerste
keer bij het rijexamen zakte Kees omdat hij niet volgens de regels van een
rotonde af kon komen. Bij de vierde
examen-poging slaagde hij en was
daarmee klaar om als chauffeur naar
de parate troepen te verkassen.
Na Breda kwam Kees van Boven
terecht in legerplaats ‘t-Harde bij
Zwolle en vanaf november 1968 bij
de 101 AMA (Artillerie Meet Afdeling) stafbatterij voor de rest van zijn
diensttijd. Hier stond geen 1-tonner
voor hem gereed, maar een Jeep
type Nekaf Staf 27 (in Rotterdam
geassembleerd) met als waarnemer
wachtmeester Van Vuuren en een

Soms kwam zijn Jeep vast te zitten in
de sneeuw en vroeg chauffeur Kees
via de boordradio om assistentie voor
het er-uit-trekken door een kameraad
die dan met zijn 1-tonner ook vast
kwam te zitten. Vervolgens sleurde
een Duitse boer met zijn trekker beide
wagens naar een steviger ondergrond.
Vielen dank!
Op 1 mei 1969 werd Kees bevorderd
tot Kanonnier der eerste Klasse.
Zondag 8 juni 1969 bezochten hij
en zijn maten kamp Bergen-Belsen
in Duitsland. Met de legerpredikant
Westerhof stonden ze stil bij de massagraven van 50.000 doden tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Vanwege Kees’
inzet voor het ook uitvoeren van taken
dan waarvoor hij was opgeleid, wilde
wachtmeester Van Vuuren hem voordragen voor de rang van korporaal.
Dat was echter niet mogelijk omdat
Kees maar twee maanden chauffeursopleiding achter de rug had. Om

korporaal te kunnen worden moest hij
eerst het gele ‘koord van verdiensten’
hebben en dit krijg je pas wanneer je 2
of 3 mensen het leven hebt gered.
Aan het eind van zijn diensttijd kreeg
Kees last van zijn rug en maakte
de laatste oefening Duitsland niet
mee. Door de afdelingsarts werd hij
vrijgesteld voor ‘lopende en staande
diensten’ en hij moest voor 24 behandelingen naar fysiotherapeut H. A. Immink in Zwolle. Zaterdags werkte hij
niettemin heel de dag bij de melkboer
en loste gewoon de kratten van het dak
van de Volkswagenbus. Geen centje
pijn, ‘s zondags bij zijn meisje in Den
Dolder ook niet en ‘s maandags schold
hij bij het opstaan in de kazerne luitenant De Krom de kamer uit vanwege
de pijn. Jaren later bleek het psychisch
te zijn, wat nu hyperventilatie heet.
Verhuizen
Daar Kees de dag voor Kerstmis
1969 pas zou afzwaaien en hij juist
in die dagen hard nodig was bij Jan
de melkboer vanwege de kerstdrukte,
heeft architect Ben Lengkeek, waar
de afzwaaier na dienst weer zou
gaan werken, een nep-uitnodiging
geschreven waardoor hij voor een
zogenaamde sollicitatie twee dagen
eerder naar huis kon en weer lekker bij
de melkboer kon venten.
In 2002 verhuisde Kees van Rotterdam naar Heerde en daar herinnerde
hij zich de oud-wachtmeester Van
Vuuren. Hoe zou het met hem zijn na
50 jaar? Na speurwerk had Kees beet.
Van Vuren was tientallen jaren door
heel Nederland gelegerd geweest en
uiteindelijk met zijn vrouw weer in ‘tHarde neergestreken. Kees zocht hen
op. Mevrouw van Vuuren was daar
heel blij mee en met z’n drieën op de
bank bekeken zij Kees’ dienstalbum
en sprak zij de woorden: “Wat fijn dat
jij dit laat zien, nu weet ik wat mijn
man voor werk deed, want hij sprak er
nooit over.’’
Rein Wolters (reinwol@outlook.com)
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Rotterdamse iconen
Maandkalender 2023

Groeten uit
IJsselmonde
deel 2

De jaarlijkse maandkalender van Herco Kruik
pakt ook dit jaar weer uit
met fraaie foto’s van Rotterdamse iconische gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en
actuele foto’s naast elkaar dus. En natuurlijk voldoende ruimte
om op elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

€ 12,95

100 Jaar Elektrische tram deel 2

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

€ 19,95

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

€ 39,95

Rotterdam
Scheurkalender 2023
Ja hoor, daar is-ie weer! De
jaarlijkse Rotterdamse Scheurkalender. De elfde editie alweer van maker Herco Kruik,
die uitpakt met leuke Rotterdamse weetjes, anekdotes,
grappen, typisch Rotterdamse
uitdrukkingen, pakkende
citaten en chauvinistische
teksten. Scheuren maar weer! Leuk cadeautje voor verjaardagen
en feestdagen!

€ 15,95

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

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

Prijs per stuk:

€ 14,25

Een fraai fotoboek
over 100 jaar elektrische trams die door
Rotterdam reden. In dit deel gaat het over de periode van 1955 tot 2005, de tijd die velen van ons in hun jeugd
hebben meegemaakt in Rotterdam. Met unieke foto’s, onder
andere van fotograaf en elektrische tramkenner Henk Mertens.

€ 22,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(onderzetters)
Een set van zes geinige onderzetters voor thee of koffie met
grappige Rotterdamse teksten,
iconische plaatjes van de Maasstad. Die mogen bij u thuis
natuurlijk ook niet ontbreken. De
onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus
onderzetters:

€ 24,25

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

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

€ 9,95

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

Ja, ik bestel:
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Rotterdamse Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Groeten uit IJsselmonde deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Scheurkalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse iconen Maandkalender 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

De Rotterdamse Hand
in Handdoek

€ 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

14,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
39,95
14,95
7,50
9,95
7,95
9,95
24,25
14,25
19,95
22,95
15,95
12,95

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Email:
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Dinsdag 6 september 2022
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Mijmeringen bij Glenn Miller
Wat is het toch mooi dat door muziek je gedachten met je aan de haal gaan. Zo kom je van de ene
op de andere herinnering. Manlief Hans en ik hebben de gewoonte om tijdens de warme maaltijd,
dikwijls vergezeld door een glaasje wijn, of twee, een LP of CD te draaien.
We zijn liefhebbers van klassieke
muziek, maar kunnen ook erg genieten
van Wereldmuziek, uit alle windstreken, maar ook van muziek uit onze
jonge jaren, de vijftiger- en zestiger
jaren. Bij voorbeeld Ella Fitzgerald,
Doris Day, Frank Sinatra, Perry
Como, Peggy Lee. Wat later Simon
and Garfunkel. En dan de vele Franse
chansons uit die tijd. Er is zoveel
moois opgenomen. Onlangs draaiden
we weer eens de CD van Glenn Miller.
Wat een heerlijke muziek is dat toch
nog steeds. Hierbij kwamen de herinneringen aan die tijd zó bovendrijven. Ja, die door sommige mensen
genoemde saaie vijftiger jaren. Wij
hebben dat helemaal niet zo ervaren.
Tweede helft vijftiger jaren, de
schooltijd zat erop en ik werkte op
de administratie van een school als
administratief medewerkster. Voor het
eerst een echt salaris verdienend, had
je het idee dat de wereld zich voor je
opende. Eerst maar eens naar dansles,
ja, dat wilde ik, goed dansen leren.
De keuze viel op de dansschool van
Pierre Zom, aan de ’s-Gravendijkwal.
Er waren thuis wel wat bezwaren:

“Wat moet je daar nu zoeken?”
Plagend antwoordde ik daarop dat ik
er misschien wel mijn echtgenoot zou
vinden. Nou, daar moest ik maar niet
op rekenen. Met mijn schoolvriendin
togen we naar de dansschool, zij uit
Hillegersberg en ik uit Overschie, met
de D-bus en een tram. Daar stonden
we dan, wat verlegen lacherig aan de
ene kant van de zaal en tegenover ons
stonden de “heren”. Na wat instructies
van de dansleraar zochten de jongens,
want dat waren ze eigenlijk nog, een
meisje uit. En wij dan maar hopen
dat het een leuke jongen zou zijn en
niet zo’n lompe tenentrapper. Elke
week leerden we er passen bij van de
diverse dansen. Het begon op te vallen
dat ik wel vaak werd gevraagd door
ene Hans. We dansten prettig samen,
hoewel hij wel een stuk langer was
dan ik en het kwam meer en meer tot
een persoonlijk gesprekje. Hij vertelde
dat hij ook in Overschie had gewoond.
Het leek me daarom wel aardig om
hem eens uit te nodigen om het veranderde Overschie nog eens te bezoeken.
Op een zaterdagmiddag, we moesten
toen op zaterdagochtend nog werken,
kwam hij en maakten we een wande-

ling door het dorp. Hij bleef eten en
daarna gingen we samen naar Pierre
Zom, want het was dan “Vrij dansen”.
Na een gezellige avond bracht hij met
netjes naar huis. Toen bleek dat Hans
andere plannen had. Met een bedankje
van mijn kant nam hij geen genoegen.
“Wat denk je van een kusje?” was zijn
reactie. Ach, het mag duidelijk zijn,
we kregen verkering.
Al deze herinneringen kwamen naar
boven bij de muziek van Glenn Miller,
waar we zoveel heerlijk op hebben
gedanst. We dansten natuurlijk ook
op andere muziek uit die tijd. Het
fijnste was altijd aan het einde van de
avond, het licht wat gedempt en een
slijpplaatje op, waarop je dicht tegen
elkaar de gevoelens voor elkaar voelde
groeien. Helaas kwam de verplichte
militaire dienst eraan, 21 maanden.
We beloofden elkaar trouw met een
verlovingsring en konden niet anders
doen dan geduld hebben en sparen.
Door die diensttijd en tevens door
de woningnood duurde het tot 1961,
dat de verlovingsringen trouwringen
werden. Het was lang, ruim vijf jaar,
maar achteraf gezien, wat was er mis

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

R

Glenn Miller

mee? Hoopvol blijven, volhouden en
trouw blijven, dat zijn toch niet de
slechtste zaken.
Zo samen mijmerend bij de laatste
slokjes wijn en de laatste klanken van
Glenn Miller, kwamen we tot de conclusie dat dat trage verloop van zo’n
wachttijd ook wel mooie kanten had.
Ik wil niet zeuren over de veranderde
manier van leven nu. Veranderingen
hebben altijd plaats gevonden en
zullen altijd plaats vinden. Wij, nu
84 en 85 jaar en inmiddels 61 jaar
getrouwd, hoeven niet meer met alles
mee te doen. Niet meer met duizenden
in grote stadions, met de armen in de
lucht mee te schreeuwen met en te

dansen op oorverdovende muziek. Wij
hebben er moeite mee dat soms heel
jonge kinderen het bed al zo vrijmoedig delen, vrijheid-blijheid . De tijd
zal leren of ze op hun oude dag ook
met zoveel plezier kunnen terugdenken aan hoe hun ‘relaties’ verliepen,
wanneer ze muziek horen uit deze tijd
en misschien ook bij een glaasje wijn.
Wij zullen dat nimmer vernemen,
maar we gunnen iedereen, jong en oud
en al dan niet met wijn, de mijmeringen over vroeger, waar wij nu zo van
genieten. Heet dat niet romantiek?
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

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.

Hilton
Oplettende lezers hebben inmiddels
begrepen dat ik sinds 2004 tamelijk
serieus de geschiedenis van de Rotterdamse horeca beschrijf. Ik mag
mij een soort van expert noemen. Dat
geeft een lekker gevoel, omdat horeca
een erg boeiend onderwerp is om
serieus in een dik boek te behandelen. Niemand ging mij voor! Vele
duizenden in onze stad verdienen met
‘eten’ en ‘drinken’ hun brood, en even
zo vele mensen genieten dagelijks
een maaltijd in de meer dan duizend
Rotterdams eethuizen. Volgend jaar
verschijnt mijn boek ‘Rotterdamse
Restaurants’, met als ondertitel ‘1900
– heden’. Het is al voor de helft klaar.
De gehele vooroorlogse periode is al
beschreven. Onlangs viste ik deze promotionele foto uit mijn eigen archief.
De afbeelding is best wel koddig, met
die belachelijke schaar. Wij zien de
openingsplechtigheid van ‘Le Restaurant’ in het Hilton Hotel op 17-021987. Overigens, niet zo’n originele
naam. Gelukkig was achterop de foto
een klein persbericht geplakt, dus ik
kan twee namen geven. Wij zien vijf
koks en het lint wordt vastgehouden

door Hilton-directeur Rudy Bausch
(rechts) en Herman Ehrlich. Hij was
food en beverage manager van het
hotel. Dit soort foto’s werd naar Rotterdamse kranten verzonden. Redac-

ties kregen zo dankzij Tante Post het
horecanieuws letterlijk in de schoot
geworpen. Veel warmer eigenlijk,
zo’n internetvrij tijdperk! Hilton had
en heeft nog steeds een goede naam

op culinair gebied. Naast hotelgasten
dineren ook tal van Rotterdammers en
buitenlui er. Het spreekt vanzelf dat ik
deze plaat in mijn nieuwe boek plaats.
Overigens houd ik mij aanbevolen

voor culinaire privéfoto’s uit een liefst
ver verleden. Leuke verhalen, maar
ook incidenten, menukaarten, peperdure rekeningen én dus vooral foto’s,
zijn meer dan welkom! Mail mij…
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Kom naar de gratis theatervoorstelling over dementie

Je kunt me gerust
een geheim vertellen

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.
“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!”

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.

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

Mantelfoon is hét mantelzorgsteunpunt van Rotterdam.
Dag en nacht gratis te bereiken voor praktische vragen,
een luisterend oor of advies op maat.

24/7 GRATIS | www.mantelfoon.nl

RONDVAARTEN · 2022

- Uitvaart compleet € 4295,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

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
Sept 18
Okt 02, 30
Nov 13, 27
Dec 11, 18, 26*

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

Vanaf

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Dinner

€ 67,50

Dec 16 Gouda

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

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

VOLG

Cruise
Vanaf

€ 39,50

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

DAGTOCHTEN

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

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

BOB OFFENBERG

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

Sept 15 Kinderdijk
Dec 17 Dordrecht

Budget uitvaart € 1495,-

ZATERDAG 15 OKTOBER
19:00uur - 23:30uur

GA GE ZE LLI G VA RE N!
BRUNCH CRUISE

HOLLANDSE AVOND

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30

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

OP FACEBOOK
Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur
aan uw begrafenis
of crematie en
krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Bergweg 287
3037 EN
Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl
Uitvaartcentrum Bergweg

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

cvu.nl/ons-verhaal
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.
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Het wonder van Syrië
In Rotterdam gebeuren wonderen. De afgelopen maanden bezorgden verschillende Rotterdammers
mij verhalen die je niet anders dan als wonder kan typeren. Ook in Rotterdamse bladen verschenen
de afgelopen jaren wonderverhalen. Tijd om deze verhalen te bundelen en na te gaan hoe wonderbaarlijk ze zijn. Het gaat om verhalen die in Rotterdam zijn gebeurd of om verhalen die Rotterdammers elders meemaakten. Een wonder valt te omschrijven als een gebeurtenis die met het verstand
onverklaarbaar is. Een mooi voorbeeld van zo’n wonder is het verhaal van Karin uit Blijdorp. Zij
maakte het wonder mee tijdens een vakantiereis in 2010. Volgens de nuchtere Rotterdamse, in het
dagelijkse leven docent economie, was er daadwerkelijk sprake van een wonder.
Een groep reizigers deed in december
2010 Syrië aan. Het was een bijzondere groep reizigers; het ging om christelijke, gelovige vrouwen en mannen.
De Rotterdamse Karin was een van
de reizigers. De groep maakte een
rondreis door het land in het MiddenOosten dat voor christenen interessant
is om zijn Bijbelse plaatsen. Zo staat

Steeg in Damascus.

in Handelingen 9: 1-19 te lezen dat
de apostel Paulus, die eerst Saul of
Saulus heette, dat hij waarschijnlijk
zittend op een ezel of paard verblind
werd door een fel licht. Het licht ging
gepaard met een stem uit de hemel:
‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
Het was de stem van Jezus die Paulus
tot inkeer bracht en ertoe leidde dat
Paulus de vervolging van christenen
staakte en zelf christen werd. De groep
bezocht de locatie waar dit gebeurde
en nog verschillende van dergelijke
locaties, waarbij ter plekke de Bijbel
werd gelezen en soms ook geestelijke
liederen werden gezongen.
Crackers
De zondag was voor deze groep reizigers een bijzondere dag: namelijk een
dag om rust te houden en je te wijden
aan God en zaken van het geloof.
De leden van de groep wilden zich
houden aan het oudtestamentische

gebod van de zondagsrust. Dat kon
ook heel goed tijdens het maken van
een wandeling door een wijk van de
Syrische hoofdstad Damascus. Tijdens
deze wandeling werden de nodige
(geloofs-) impressies uitgewisseld.
Na de middagwandeling wachtte
het avondeten. De groep had trek
gekregen en besloot op zoek te gaan
naar een restaurant. Eén vrouwelijke
deelnemer had daar echter moeite
mee. Zij wilde graag de zondag als
rustdag in ere houden en ook anderen
op deze dag niet voor haar laten
werken. En hoewel zij ook trek had,
koos zij er daarom voor een eenvoudige maaltijd, bestaande uit crackers
met beleg, te nuttigen op de kamer van
haar verblijfadres.
Teken?
Toen de groep de plek naderde waar
de vrouw zich zou terugtrekken om
simpel te ‘dineren’ vond er iets bij-

Rotterdamse Karin Kreijkes die het wonder meemaakte.

zonders plaats. Uit een van de huizen
die de groep passeerde, kwam een
oudere Syrische vrouw. Ze liep vrijwel
rechtstreeks af op de vrouw die alleen
zou dineren. De Syrische vrouw had
een schaaltje in haar hand met daarop
verschillende vers bereide gerechten. Ze sprak geen Engels, laat staan
Nederlands, en maakte in haar eigen
taal en met gebaren duidelijk dat deze
schaal bestemd was voor de vrouw,
die alleen wilde gaan eten. De oudere
Syrische vrouw maakte duidelijk:
‘Dit is jouw maaltijd.’ Alle leden van
de groep zagen de ontmoeting met
verbazing en verwondering aan. Was

dit een teken van hogerhand? Had
God persoonlijk de Syrische vrouw
opdracht gegeven om de principiële
vrouw, die niet mee uiteten wilde
gaan, toch een volwaardige maaltijd te
bezorgen? Had iemand van de groep
gebeden om een wonder? Hoe het ook
precies zit, Karin heeft het verhaal
altijd onthouden.
Jan de Bos
Jan de Bas verzamelt wonderverhalen.
U kunt de verhalen mailen naar: Jan.
deBas1964@gmail.com of hem bellen op
06-15279031.

Rijnmond
vanuit de wolken
7 juni 1955: Rotterdam centrum. Vanuit zuidoosten de Scheepsmakershaven richting Wijnhaven en Oude Haven met Witte Huis met onbebouwd stuk Blaak
richting Hoogstraat en het luchtspoor, de treinverbinding tussen Rotterdam CS en Dordrecht. Aan de Blaak staan nieuw gebouwde kantoren van de Twentsche Bank, Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdamsche Bank – Incasso-Bank en het bankgebouw van R. Mees en Zoonen. Aan de Wijnhaven
rechts de pakhuizen voor Kochs tabakshandel, ontworpen door Kees Elffers en gesloopt in jaren ‘90. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zestienhoven steeg hij regelmatig op
om foto’s van Rotterdam en omstreken te maken. Uit honderdduizenden negatieven werd al eerder
een fraai fotoboek samengesteld,
‘Rotterdam vanuit de wolken’, dat
al een derde druk toe is. Inmiddels
is er een waardig opvolger, die
nog wat verder gaat: ‘Rijnmond
vanuit de wolken’. Met niet alleen
luchtfoto’s van Rotterdam van
vroeger, maar ook van omringende
gemeenten als Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Ridderkerk,
Barendrecht, Hoogvliet, Spijkenisse, Capelle- en Krimpen aan
den IJssel. De Oud-Rotterdammer
publiceert in samenwerking met
Watermerk BV foto’s uit het boek.
Telkens met de vraag of u als lezer
nog iets kunt toevoegen aan het
fotobijschrift. Een herinnering, een
anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Meer dan 50 monumenten open deuren tijdens Open Monumentendag Rotterdam
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Zaterdag 10 en zondag 11 september

Op zaterdag 10 en zondag 11 september openen weer veel monumenten hun
deuren voor het publiek tijdens Open Monumentendag Rotterdam. Natuurlijk
zijn klassiekers als Het Schielandshuis, De Hef en het Koopmanshuis aan de
Rechter Rottekade te bezoeken. Maar ook minder bekende parels openen hun
deuren, zoals de Rotterdamsche Manège, FENIX in wording in Fenixloods II,
een atoombunker uit de Koude Oorlog en het Justus van Effencomplex dat dit
jaar precies een eeuw oud is. Naast vrij te bezoeken monumenten zijn er veel
gratis tours met gids, lezingen op locatie, theatrale en creatieve rondleidingen
voor de jongste erfgoedliefhebbers en meer. Wie graag zelfstandig op pad
gaat, kan met de gratis te downloaden monumentenroute ‘Oude Noorden,
nieuwe bestemmingen’ Rotterdam Noord verkennen. Programma, routes en
reserveringen zijn te vinden op www.omdrotterdam.nl

Open Monumentendag Rotterdam

Meer dan 50 monumenten openen zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 de
deuren in Rotterdam. Hiermee wordt de traditie van de jaarlijkse Open Monumentendag
ook in de Maasstad weer voortgezet. Het publiek kan kiezen uit een boordevol programma van tours, lezingen, rondleidingen en concerten, die allemaal gratis te bezoeken zijn.
Info en reserveringen op www.omdrotterdam.nl

Vanaf zondag 18 september

Zondagochtendconcerten in World Forum Den Haag en De Doelen
Rotterdam
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).

Kunst kijken in Rotterdamse ateliers

Op 24 en 25 september is de derde editie van het Groot Rotterdams Atelier Weekend.Dit jaar doen er 640 kunstenaars
mee, verspreid over 83 locaties door heel Rotterdam. Bekijk het overzicht van deelnemers via www.grootrotterdamsatelierweekend.nl en ontdek ateliers bij u in de buurt of in wijken waar je normaal niet naartoe gaat. De zoekfuncties op de
website maken het eenvoudig om zelf een route uit te stippelen. Op Instagram worden dagelijks kunstenaars en locaties
uitgelicht.

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).

Zondag 18 september
Gezellige kleedjesmarkt in Crooswijk

Gezellige kleedjesmarkt in de wijk Crooswijk in Rotterdam. Met live-muziek. Met veel
leuke tweedehands spullen die te koop worden aangeboden. Van kleding tot interessante verzamelobjecten. Voor iedereen is er wel iets leuks te vinden op deze rommelmarkt
in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Meer informatie via Anneke Strasters 06-28270073.

Zaterdag 24 en zondag 25 september
Groot Rotterdams Atelier Weekend

Van Crooswijk tot Coolhaven, van Hillevliet tot Hillegersberg, in heel Rotterdam doen
kunstenaars hun deuren voor één weekend open voor kunstliefhebbers. De derde editie
van het Groot Rotterdams Atelier Weekend vindt plaats op 24 en 25 september, waarbij
je kunstenaars kan ontmoeten en direct werk bij kunt kopen. Zie ook www.grootrotterdamsatelierweekend.nl en elders op deze pagina’s.

Zondag 25 september

Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

t is e
a
r
G alys
an
bril t/m

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?
Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige en multifocaalspecialist.
Tel. 010 236 1939
P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl ! Metrohalte Hesseplaats

022
9-2
0
30

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.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Elke woensdag

Mee met de TapasTram

Rotterdam kent sinds kort een heuse TapasTram. Restaurant Lust Hillegersberg
verzorgt de catering en het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum (Stichting RoMeO)
verzorgt het vervoer in een prachtige historische tram. Iedere woensdag reis je twee
uur langs de mooiste plekken van de stad:, de Kuip, de Erasmusbrug, de Coolsingel,
het Oude Westen en Historisch Delfshaven. Dit alles onder het genot van tapas uit
de keuken van Lust. Er zijn 34 zitplaatsen, de kosten zijn 62,50 per persoon. Voor
personeelsuitjes, vrijgezelle feestjes, babyshowers ect, kan de TapasTram ook op andere
dagen uit het museum worden gehaald. Kijk op www.lusthillegersberg.nl/tapastram
voor reserveringen, vertrektijden en overige informatie.

Elke woensdag

Dutch Swing College Band speelt op ss Rotterdam

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!

Heerlijk smullen in de TapasTram
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

Zin een een apart uitje? Dan is de TapasTram mogelijk iets voor u. Dit initiatief van Restaurant Lust in Hillegersberg bestaat
sinds kort en is nu al een hit. Heerlijk smullen van tapas tijdens een tramrit verzorgd door Stichting RoMeO. Ook geschikt voor
groepen, want er zijn 34 zitplaatsen in de tram. Meer over dit leuke initiatief leest u elders op deze pagina’s.

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
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.

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.

Elke donderdag

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.
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.

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

Appartementencomplex ‘Buitenhuys Kralingen’ is op zoek naar een locatiemanager.
Werk jij graag in een service gerichte omgeving en heb je commerciële inzichten?
Lees dan snel verder!

Locatiemanager
Rotterdam-Kralingen, 24 uur

Functieomschrijving:

De locatiemanager coördineert en is het aanspreekpunt voor
bewoners, leveranciers en onderhoudspartijen.
De locatiemanager is verantwoordelijk voor een goed verloop
van de dagelijkse gang van zaken in het appartementencomplex,
bemiddelt waar nodig, heeft een sociale instelling en een
probleemoplossend vermogen. Het is een afwisselende en
zelfstandige baan. Door alle verschillende zaken waar je mee te
maken krijgt is het uitdagend en dankbaar werk.

De ideale locatiemanager
l

l

l

l
l
l

Taken & verantwoordelijkheden
l
l

l

l
l

l

Uitvoeren en begeleiden van de dagelijkse gang van zaken;
Relatiebeheer en bieden van uitstekende service naar de
(potentiële) bewoners;
Organiseren van activiteiten en ondersteuning van services en
diensten voor bewoners;
Het verhuren van leegstaande of vrijkomende appartementen;
Aansturing van – en samenwerking met – de huishoudelijke
dienst en huismeester;
Zorgen voor een professionele indruk en uitstraling van het
appartementencomplex.

l
l
l
l

Solliciteren

Bezoek ons op www.eenhoornmanagement.nl voor
meer informatie over het bedrijf. Ben jij de perfecte
kandidaat voor deze vacature?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
projecten@eenhoorn.com.
Wij zien jouw motivatie met CV graag tegemoet!
Voor vragen kun je mailen naar:
projecten@eenhoorn.com
of bellen naar: 030-698 52 20.

TE BESTELLEN VIA
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/
WEBSHOP
VOOR

€ 45,-

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

GENIETEN VAN DIE
ROTSTAD DOE JE SAMEN.
Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste,
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen
nóg veel sterker.
Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

Uitgegeven door
Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010SS302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

Stad B.V.

Minimaal en aantoonbaar HBO werk- en
denkniveau;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift;
Communicatieve, creatieve vaardigheden en
dienstverlenend ingesteld;
Commerciële kwaliteiten i.v.m. verhuur;
Beheersing van Microsoft Office vereist;
Goede werkhouding en oog voor detail.
Wat bieden wij?
Marktconform salaris;
Een aanstelling met uitzicht op een vast contract;
Reiskostenvergoeding;
Mogelijkheden om je talent te ontwikkelen.

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

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

1198,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

698,-

De zaak van

“Samen” is een
concept en creatie
van Carnero.
carnero.nl

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
vertrouwen
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
EUROVERTO MEUBELEN B.V.
MAANDAG GESLOTEN
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Najaars-special 2022

Martha Flora Rotterdam, de meest persoonlĳke
zorg voor mensen met dementie als thuis wonen
niet meer gaat

Heeft u
interesse,
neem dan
contact op

Martha Flora Rotterdam biedt persoonlĳke
dementiezorg in een beschermde samenleving. Met meer aandacht en zorg,
door liefdevolle zorgprofessionals.
Het huis beschikt over ruime zorgstudio’s
en appartementen voor echtparen.

Naast een prachtige tuin beschikt Martha
Flora over een unieke gemeenschappelĳke
ruimte met een huiskamer, eetkeuken,
tuinkamer, atelier en bibliotheek. Bĳ
Martha Flora kan men het leven zoals men
gewend is zo veel mogelĳk voortzetten.

Bel voor meer informatie 010 - 26 89 356
of ga naar www.marthaﬂora.nl/rotterdam

Dinsdag 6 september 2022
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Ontwerp uw
droomsieraad

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Ontwerp
uw
Uniek
sieraad met
een
bijzondere
waarde en een
droomsieraad
tastbare herinnering
Uniek sieraad met een

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

bijzondere waarde en een
tastbare herinnering

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
Ontwerp
je in
eigen
sieraad
gedachte?
gedenksieraad
aldoen
vanaf
€oud
169
Of weet u niet wat te
met
Heeft u een bepaald ontwerp voor een
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk
sieraad
in gedachte?
WAT kunt
ZIJN
ASSIERADEN?
u hierbij helpen!
Of weet u niet wat te doen met oud

Wij doen ook
verhuizingen!

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
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

Een assieraad is een tastbare herinnering

KvK nummer 24448641

Wij hebben
namelijk
een
atelier
en kunnen als
in de vorm
van
eeneigen
sieraad.
Iedereen
goud?
Jewel
Trend
Juweliers
Ridderkerk
goudsmeden
uw
visie
omtoveren
tot
een
prachtig
verwerktkunt
gebeurtenissen
op zijn
eigen
mau hierbij helpen!
nierVan
en voor
sommige
is het en
een
sieraad.
het restylen
vanmensen
een trouwring
het
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als
prachtig
concept
om op
manier hun
laseren
van een
handschrift,
totdeze
het verwerken
van
goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
dierbare dichtbij
te
kunnen
houden.
een vingerafdruk,
niets
is ons
gek!
Bovendien
zijn
sieraad. Van het
restylen
vanteeen
trouwring
en het
wij
ook
gespecialiseerd
in
assieraden.
Met
vele
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
Mensen kiezen
het
vaakstwordt
voorhet
eeneen
asring,
mogelijkheden
die wijniets
u bieden,
uniek
een vingerafdruk,
is ons te
gek! Bovendien
zijn
asarmband
of
ashanger.
Wil
je
liever
wat
met een bijzondere
waarde.
wijsieraad
ook gespecialiseerd
in assieraden.
Met vele

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

anders dan bieden wij ook de mogelijkheid

mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek
om je eigen ontwerp in te leveren.
In met
onseen
eigen
atelierwaarde.
kunnen wij uw
sieraad
bijzondere

perfecte sieraad ontwerpen!
In ons eigen atelier kunnen wij uw
www.jeweltrendmemorials.nl
perfecte sieraad ontwerpen!
www.jeweltrend.nl

Autovakantie Hoog Soeren / Veluwe
we

Stadshotel Ootmarsum ***
5 dagen
2022 € 480,p.p.
g vertrek 22 september
p
, p
p

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

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen
p.p.
g vertrek 21 oktober 2022 € 455,, p
p

Autovakantie Valkenburg / Zuid
dd-Limburg
rg
g

www.jeweltrendmemorials.nl
www.jeweltrend.nl

Autovakantie Duitse Moezel
el

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981
ET Ridderkerk
| Tel.90-91
0180 497170
Jewel
Trend Ridderhof
2981 ET Ridderkerk
| Tel. 0180 497170
| www.jeweltrend.nl
info@jeweltrend.nl
info@jeweltrend.nl
| www.jeweltrend.nl
Whatsapp:
06-24030740

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

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

W
MMTH
EA
DEDNEH
GAG
WO
OR
RLLDDFFOORRUU
TH
ETAETRER
NAHAA
Zondag 11 december 2022 – 11.00 uur

VAN SMARTLAP TOT OPERA

Wegens succes terug op de
Zondagochtend! Steeds weer
zorgen sopraan Waldin Roes,
Bert Nicodem en de heren van
Het Groot Niet Te Vermijden
voor een luid zingende zaal vol
enthousiast publiek. Zij bewijzen
in een steeds nieuw programma
dat opera
en smartlappen
MEEZINGCONCERT
DEaria’s
WANNEBIEZZ
WEET JE NOG WEL – EEN
dichter bij elkaar liggen dan u
VOLzoals
LIEDJES
denkt. Meezingen wordt tijdens dit concert
u weet ontzettend op
MEEZINGCONCERT
DEgesteld.
WANNEBIEZZ
WEET JE NOG WEL – EEN KOFFER
prijs

MELANCHOLIE IN DE POLDER

Carel Kraayenhof en Leoni Jansen zijn
buren. Ze wonen in de Beemster en
bezoeken elkaar regelmatig. Ze wisselen
avondenlang muziek uit en dan wordt er
natuurlijk ook gespeeld. Zo hebben ze in
de loop der jaren een gemeenschappelijk
repertoire opgebouwd dat varieert van
hun gezamenlijke liefde voor de Ierse en Schotse muziek tot
nummers van Randy Newman en Sting. En uiteraard ontbreekt ook
de Latijns-Amerikaanse folkmuziek niet.

€ 16,16,€€€
16,16,-

Zondag 18 december 2022 – 11.00 & 19:00 uur

WHITE CHRISTMAS AT DE DOELEN

Over het enorm populaire concert
White Christmas at de Doelen hoeven
we u eigenlijk niets meer te vertellen.
Inmiddels een muzikale traditie:
sfeervol, warm, een echte muzikale
Kerst. Dirigent Rien den Hartog komt
dit jaar dan ook graag weer met
zijn grote orkest Symphonic Friends
naar de Doelen. Goede
tradities
zijn
KOFFER
THE
FOREVERLY
BROTHERS
er immers om hoog te houden! In dit Kerstprogramma zullen weer
een paar muzikale verrassingen zitten. Als u wilt ontdekken wat de
THE
BROTHERS
artiesten
en FOREVERLY
dirigent deze keer
voor u in petto hebben zorg dan dat u
de kaarten tijdig bestelt!

VOL LIEDJES
MEEZINGCONCERT DE WANNEBIEZZ
WEET JE NOG WEL – EEN KOFFER
VOL LIEDJES

CAREL KRAAYENHOF EN LEONI JANSEN

Riviercuise Rijn & Moezel naar Cochem
m

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

DE DOELEN ROTTERDAM:

Zondag 22 januari 2023 – 11.00 uur

r

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

WORLD FORUM THEATER DEN HAAG

Nog niet zo lang geleden maakte jazz-diva
Laura Fygi kennis met 3 gepassioneerde
Zuidamerikaanse muzikanten die sinds
2017 samen Trio Galantes vormen. De
klassiek geschoolde musici Alvaro Pinto
Lyon uit Chili, Humberto Albores Martinez
uit Mexico en Augusto Valença uit Brazilië
hebben elkaar gevonden in hun passie voor
Latin muziek
en die liefde delen zij met Laura
SHANTY
FESTIVAL
die haar jeugd in Uruguay doorbracht. Een
heerlijk programma voor iedereen die van
SHANTY FESTIVAL
romantische
latin klanken houdt, maar ook
van de bekendere jazzstukken, want die
SHANTY
FESTIVAL
komen
ook zeker
aan bod.

Riviercruise Nederland & Belgié
ié

Riviercruiseschip Rambrandt van Rijn
8 dagen
2022 va. € 975,p.p.
g vertrek 19 september
p
, p
p

Dit seizoen zijn er zowel in het World Forum Theater te Den Haag als in de Doelen te Rotterdam diverse
Zondagochtendconcerten! Aanvang: 11.00 uur. Einde circa 12.15 uur. Er is geen pauze en er zijn vrije
zitplaatsen. Alle informatie ook op www.zondagochtendconcerten.nl

LAURA FYGI EN TRIO GALANTES

Busvakantie / Valkenburg / Zuid
dd-Limburg
rg

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

Autovakantie Duitse Teutoburgerwald
d

Whatsapp: 06-16919628

Zondag 20 november 2022 – 11.00 uur

Busvakantie / Ootmarsum / Twente
te

All Inclusive Hotel Oranjeoord / Hoog Soeren
3 dagen
p.p.
p.p.
g va. € € 151,, p
p / 5 dagen
g va. € 295,, p
p
p.

THE FOREVERLY BROTHERS

Zondag 12 februari 2023 – 11.00 uur

Zondag 5 maart 2023 – 11.00 uur

THE NEW DIAMONDS

IT’S NOT UNUSUAL

ODE AAN THE BLUE DIAMONDS

Ode aan Tom Jones en andere
legendarische grootheden door Franklin
Brown leent zich uitstekend voor de
geweldige nummers van Tom Jones. My,
my, my, Delilah, u mag heerlijk met hem
meezingen! Maar de heren van de Tiny
Little Bigband nemen u ook heel graag
mee langs prachtige songs van andere
muzikale grootheden van weleer, zoals het prachtige ‘Nothing
Rhymed’ van Gilbert O’Sullivan, een van de lievelingsliedjes van
Franklin die hij werkelijk prachtig vertolkt. Verder komen ook de
geweldige nummers van Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis en vele
andere grote namen uit de tijden van weleer voorbij.

In 1959 maakte Nederland kennis met
twee zeer muzikale Indische jongens:
The Blue Diamonds, Riem en Ruud de
Wolff. Ruim veertig jaar maakten zij
muziek, totdat Ruud overleed. Riem
heeft later nog regelmatig met zijn zoon
Steffen opgetreden. Ook Riem de Wolff is
inmiddels niet meer onder ons. Zoon Steffen de Wolff brengt in dit
prachtige programma een ode aan zijn vader en The Blue
Diamonds en laat samen met Patrick Drabe en de begeleidingsband
alle grote hits voorbij komen waaronder ‘Little
Ship’, ‘Let it be me’, ‘Oh Caroll’ en natuurlijk ‘Ramona’.

WWW.ZONDAGOCHTENDCONCERTEN.NL

Op de website vindt u het complete programma. Bestellen kan online of telefonisch via 010-4225244

DE DOELEN ROTTERDAM, GROTE ZAAL
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Meer dan een gewone relaxfauteuil
“Een sta-op-fauteuil is veel meer dan
een gewone relaxfauteuil”, vertelt
Frans Wietzes. Frans is eigenaar van
een in mobiliteitshulpmiddelen gespecialiseerde winkel in Capelle aan den
IJssel. “Een sta-op-fauteuil helpt je
eenvoudig uit je stoel op te staan, ook
als dat wat moeilijker gaat door een
beperking.”

Maak een busreis naar Clervaux in Luxemburg!
Ga in oktober mee met de 6-daagse busreis ‘Groothertogdom Luxemburg’ van de
Jong Intra Vakanties. Maak uitstapjes naar maar liefst 4 landen!
Clervaux is een charmante, middeleeuwse plaats
in het hart van de Luxemburgse Ardennen. De
burchtstad ligt in een van de mooiste dalen van
Luxemburg. Veel groen, gezellige straatjes en terrasjes, waar een glas van de heerlijke Luxemburgse wijn uitstekend zal smaken, wachten op u. Het
land kent een eigen wijnbouw. U verblijft in een
goed familiehotel op basis van half pension. Vanuit Clervaux bezoeken we onder andere Vianden,
waar een van de meest opmerkelijke bouwwerken
uit de middeleeuwen te vinden is: het stamslot
van de Oranjes.

mooi gelegen tussen de wijngaarden aan de
Moezel. Samen met een Nederlandssprekende
stadsgids maakt u al wandelend een stadstour.

We vervolgen onze route met een uitstapje naar
Trier, de vermoedelijk oudste stad van Duitsland,

Meer informatie? Kijk op www.dejongintra.nl/
busreizen.

Ook een geweldige natuurtocht door de regio
Mullerthal staat op het programma, evenals een
rondrit met een Nederlandssprekende stadsgids
door de hoofdstad van Luxemburg: LuxemburgStad. Tussen alle bijzondere uitstapjes blijft
er, indien gewenst, nog volop tijd om lekker te
wandelen over de uitgezette wandelroutes rondom
Clervaux.

In de mooie, grote showroom op Woonboulevard
Capelle XL staat een groot assortiment relaxfauteuils met sta-op-mogelijkheid in alle soorten en
maten. Hoewel, in alle maten? “Nee”, zegt Frans,
“wij hebben hier niet alle maten staan. Dat kan
ook niet, omdat wij juist elke stoel op maat laten
maken. Aangezien ieder mens uniek is, leveren
wij ook alleen unieke stoelen. Iedere sta-op-fauteuil meten wij individueel op. Op de centimeter
worden zithoogte, rughoogte, armondersteuning
en de hoogte van de rugsteun bepaald. Hierdoor
creëren we een optimaal zitcomfort voor ieder
persoon.”
Naast de collectie relax- en sta-op-fauteuils biedt
het Welzijnswarenhuis ook een uitgebreid assortiment scootmobielen en rollators. Ook hierin
valt het streven naar maximaal comfort op. De
scootmobielen, in zowel drie- als vierwieluitvoering, zijn veelal uitgerust met een goed zittende
stoel en ook de moderne lichtgewicht rollators
zijn voorzien van een zitelement. Na een korte
of langere wandeling kan altijd even tussendoor
plaatsgenomen worden op het zitplankje.

“Wij gaan graag met onze klanten in gesprek,
zodat we goed de behoefte van de klant kunnen
bepalen”, vertelt Frans. “Naast unieke afmetingen
heeft elke klant zijn eigen wensen ten aanzien
van zijn hulpmiddel. En uiteraard zijn eigen
portemonnee. Wij streven ernaar een oplossing te
bieden voor iedereen. Laat mensen vooral vrijblijvend binnenstappen. We adviseren graag over alle
mogelijkheden.”
Schinkelse Baan 6 • 2908 LE Capelle a/d IJssel •
T: 010 – 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl • www.welzijnswarenhuis.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00
tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Gratis parkeren voor de deur.

RIJNMOND
POSTZEGEL- en MUNTENVEILING

De mooiste kerstreizen
Gewoon perfect geregeld
Kerst in Zuid-Limburg
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdsle02

All Inclusive Kerst in het Teutoburger Wald
6-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdnih01

All Inclusive Kerst in Zeeuws-Vlaanderen
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdaar01

Kerst in Telfs in Tirol
8-daagse busreis

€ 579
vanaf p.p.

€ 629
vanaf p.p.

€ 679
vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/kdtel01

Kerst en Oud & Nieuw in Karinthië
13-daagse busreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/kdgmd02

€ 789
vanaf p.p.

€ 1059

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling ✔ Gratis omboekservice ✔ Zekerheid tijdens uw reis
www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

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

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl
www.rynmond.com

Onze volgende 87ste veiling wordt gehouden op
9 en 10 december 2022
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 26 oktober. Uw verzameling
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s)
op ons kantoor is gratis (na afspraak).
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.
Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 86ste veiling
werden weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland
klassiek, diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer
goede prijzen op.
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf
brengen.
DRINGEND GEZOCHT CHINA
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN
VOORMALIGE KOLONIËN.

Ook aankoop mogelijk of indien
gewenst ter veiling met
RENTELOOS VOORSCHOT.

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen
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De Koninklijke Spido Vaart door
Mis de Boot niet
De koninklijke Spido vaart de komende weken
nog een keer per dag naar de mooiste gebieden in
de regio. Er zijn nog plaatsen beschikbaar op de
dagtochten naar Willemstad, Woudrichem, Tiengemeten. Ook de mooie dagtocht Zeven Rivieren
en de Deltawerken vaart in September.
Nu te doen !!
Havenrondvaart – Ervaar de meest innovatieve
haven ter wereld!
Middenin het drukke verkeer van binnenvaart- en
zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart
door één van de grootste zeehavens ter wereld. U
ziet de indrukwekkende skyline met imposante
gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd door een
uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot
slot vaart u langs het stoomschip Rotterdam, het
voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika
Lijn.
FutureLand Experience
Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar
FutureLand
Per luxe touringcar vanuit Rotterdam Merwehaven, Waalhaven, Eemhaven, Botlek, Europoort
en de Maasvlakte. In ruim 40 kilometer beleef
je bijna 100 jaar havengeschiedenis. Maar zie je
ook de Rotterdamse haven van morgen en overmorgen. Want voor een rooskleurige toekomst
heb je ruimte nodig. Een havenuitbreiding in de

Noordzee was het resultaat van de voortdurende
Rotterdamse expansiedrift. Op ruim 40 kilometer
vanaf het centrum van Rotterdam sta je op Maasvlakte 2 nu oog in oog met de toekomst. Vertrek
op 11 en 25 september.
Oktober : Het leukste avondje uit op het water
Na een succesvolle eerdere editie komt Joe Undercover weer op de James Cook!
Stap aan boord van de James Cook en geniet van
een spetterende muzikale show van de enige echte
‘Dutch Joe Cocker’ (met band). Alle bekende en
ook minder bekende nummers van de legendarische rockzanger komen voorbij met verrassende
hedendaagse elementen.
Meer informatie op www.spido.nl

Voorbrood Meubelen:
Uw Fitform specialist!
Bij Voorbrood Meubelen zijn we altijd op zoek naar partners die onze waarden op
het gebied van service, kwaliteit en klantgerichtheid delen. Fitform is één van
die partners. Het maatwerk zitcomfort van de Fitform sta-op stoelen verhoogt
namelijk al 40 jaar het welzijn van heel veel mensen.
Om uw Fitform fauteuil extra comfortabel te
maken, ontvangt u de maanden maart en april een
gratis nekkussen t.w.v. € 199,- bij aanschaf van
een Fitform stoel!
De voordelen van Voorbrood Meubelen en Fitform op een rij:
• Een sta-op stoel voor u individueel op maat
gemaakt, waarbij we zelfs bij u thuis kunnen

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10:00-17:00

komen meten;
• 10 jaar aﬂopende Garantie Waarborg;
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan;
• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk
verstelbaar;
• Volledig ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk onderbouwd;
• Ruime keuze in stof en leder mogelijkheden.
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Rondje Rotterdam
met Spido

de leukste
rondvaart

BOEK
NU

Van skyline tot aan het havengebied

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

Dag- en Thema Cruises
•
•
•
•

7 Rivieren & Deltawerken
10/9 • Dagtocht Tweede Maasvlakte
High Tea Cruise
16/10 • Seafood Dinner Cruise
High Wine Cruise 17/9 – 15/10 – 5/11 • New Years Eve Cruise
Uitgebreide rondvaart
26/11

23/10 – 27/11
24/9 - 19/11
31/12

Joe Undercover

Rolling Stones Tributeband

8 oktober 2022

26 november 2022

Topshows
onboard
‘t leukste
avondje uit

op het
water

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

Boek tickets
op spido.nl
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‘Het komende jaar zijn
nieuwe maatjes hard nodig’
Stichting Budgetmaatjes 010 helpt Rotterdammers weer grip te krijgen op hun
geld. Dat doen ze samen met vrijwilligers: de Budgetmaatjes. Een maatje helpt
om orde te scheppen in de chaos, geeft vaardigheden door, biedt handvatten om
te leren budgetteren en een steuntje in de rug.
Jurrien Hup is Budgetmaatje en ervaringsdeskundige. Na een scheiding met ﬁnanciële
gevolgen kwam hij in de schuldsanering terecht
en werd intensief begeleid. Nu is hij zelf Budgetmaatje bij Budgetmaatjes 010. “Om mensen
te zien veranderen in de tijd dat je bij ze bent,
van een bang en zenuwachtig persoon naar
iemand die het weer ziet zitten. Om weer die
sprankeling in hun ogen te zien” dat geeft enorm
veel voldoening. “Het moment dat iemand weer
schuldenvrij is, dat is zo’n feest”.
Op dit moment zetten ongeveer 120 vrijwilligers

zich op wekelijkse basis voor de stichting in.
Maar de aanmeldingen van hulpvragers blijven
binnenstromen. “Op korte termijn zoeken we
zeker nog 40 maatjes” zegt directeur Alexander
Borst. En dat is nog maar het begin, nu het leven
door stijgende prijzen voor veel mensen duurder
wordt. “Het komende jaar zijn nieuwe maatjes
extra hard nodig”.
Wil jij Budgetmaatje worden? Aanmelden kan
via info@bm010.nl of 010 316 17 16. Heb je
hulp nodig? Ga dan naar onze de website: www.
budgetmaatjes010.nl.
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Arie senior en zijn vrouw Maria
in 1915 met de kinderen Ad, Pie,
Arie jr. en hun dienstbode De Vries
en winkelknecht. In 1923 en 1926 werd
het gezin uitgebreid met Nel en Lijdie.

Paradijs op aarde

Na ‘t verhaal over ‘een simpele
vakantie’ van dinsdag 26 juni, te
hebben gelezen kan ik niet achterblijven. Ook ik vierde de vakantie
op ‘t Kruiningergors maar dan pal
aan het Brielsemeer (linkercaravan van ons en de rechter van m’n
tante Annie en ome Piet Hokke.
Voor mij was het echt paradijs
op aarde al hadden we geen luxe
zoals stroom en warm water. Moet
je nu bij de jeugd aankomen..
Als er warm water nodig was kookten we
dat met butagas en daar deed de koelkast het
ook op. Ik struinde uren in de duinen met
m’n jongste broer. En in de avond met m’n
ome Piet en Cindy, ons hondje. Nu zijn de
duinen helemaal dicht begroeid. Ik kende
bij wijze van spreken elk zandkorreltje.
M’n vriendinnetje kwam elke vakantie
twee weken logeren. Aardappelen halen
deden we bij boer Kiviet. Boodschappen
merendeel bij Simon de Wit bij de winkels
op het Gorsplein. De wc en wasgelegenheid
was het plankier over naar een piepklein
gebouwtje zonder licht of warm water, later
is er een tuinslang door het water en gras
heen gelegd zodat we bij de caravan ook
water hadden.
Elk jaar kwam er meneer Tussenbroek
de kaartjes voor zwemlessen brengen.
Kostte een kwartje, en de kinderen van de
campings leerden binnen zes weken los
zwemmen. (m’n moeder heeft wat keteltjes
“gekookt” water in het water gegooid omdat
‘t te koud werd bevonden. Hij regelde ook
de avondvierdaagse, tour van Kruiningergors en prestatiezwemmen. Ook voor artiesten die dan achter de Volksbond kwamen
optreden. Bij de Volksbond ook de ﬁnale
van WK ‘74 gekeken, een hoofdpijndossier.
Elke zondag was er een zeilbootwedstrijd.
Mooi gezicht met al die witte zeilen. Ik ging
regelmatig met het rubberen bootje naar de
boei met een radiootje, legde aan en dobberen maar. Regelmatig zwom ik ook naar de
overkant van ‘t meer, zonder wat te zeggen
even naar de eilandjes. In een vakantie had
onze Cindy ook een vriendin, Karin van de
snackbar. Mix bouvier en poedel. Die kwam
elke dag, dezelfde tijd met Cindy rennen
springen en zwemmen. Cindy zat dan al te
wachten voor ‘t hek. En toen kwam de tijd
om naar huis te gaan, weer naar school en
in het gareel op een bovenwoning. Cindy
had na elke vakantie zo’n heimwee dat ze 2
weken niet at. Ik voerde haar dan. Het was
echt een paradijs op aarde en denk er nog
bijna dagelijks aan.
Bianca Steenbergen
bsteenbergenvlag@hotmail.nl

Paard stopte
vanzelf bij klant
Noem bij senioren in oud-Charlois de naam Van der Staaij. Strijk en zet komt er dan als
antwoord: groente- en fruitzaak in de Boergoensestraat. Het was opa Arie (1880-1957) die in
pandnummer 21 de winkel opende. Hij woonde en verkocht er 44 jaar. Zijn zoon Arie nam de
winkel en woning in 1957 over en zijn zoon – ook een Arie – zette daarna het bedrijf voort tot
de sluiting in 1971. In de jaren zestig heeft de jongste Arie een steentje bijgedragen aan de
bedrijvigheid, die de winkel
met zich meebracht. Dat
betekende op vrijdagvond
bestellingen klaarzetten en
in de drukke vakantieperiode
achter de toonbank. Tot de
laatste dag heeft zijn vrouw
Mieke op zaterdagen in de
winkel geholpen. Zij vond
dat heel leuk werk.

chine en een koelcel.
De winkel werd in 1971 gesloten
en het pand verkocht aan buurman
Schippers. In 2016 werd de Boergoensestraat, als onderdeel van Het
Pact op Zuid, opgeknapt en kreeg
de voormalige winkel een woonbestemming. De geveldetails uit
1912 zijn behouden. In de winkel
was altijd een bediende aanwezig.
Een tiental jaren was dat Dicky, die
de winkel zelfstandig runde. Arie’s
vrouw Rika sprong bij in de winkel
bij drukte. Fruitmanden opmaken
was een specialiteit van haar.

Het gehele pand is aangekocht in
1912. Het is 4,5 meter breed aan
de straatzijde en 9 meter breed aan
de achterzijde. De winkeloppervlakte was 20 m2, met daaronder
een kelder voor opslag. Achter de
(hoge) winkelruimte waren twee
woonverdiepingen van elk 80 m2.
De eerste Arie kwam uit een
tuindersfamilie en was, volgens
de gezinskaart, groentekoopman.
Omstreeks 1905 startte hij een
straatwijk op Charlois en in 1913
werd de winkel aan de Boergoensestraat geopend. De tweede Arie
ging als 14-jarige bij zijn vader
werken en nam de winkel en straatwijk over samen met zijn vrouw
Rika. In dat jaar werd hun zoon (de
derde) Arie geboren. Belangrijk in
hun handel was het om de juiste
hoeveelheid verse waar in te kopen.
Een eigenschap die al vroeg van
opa, op zoon en kleinzoon werd
overgebracht. Naast verkoop in de
winkel werd ook aan huis bezorgd,

Orgelman
Rinus Verheij (cwmverhey@
solson.nl) meldt vanuit Ermelo:
‘’Bij het lezen van het artikel over
de sloop van de Tweebosstraat
kwamen bij mij veel jeugdherinneringen boven. Ik ben nu 84 jaar.
Ooit ben ik opgegroeid in de Gaesbeekstraat, waar mijn vader een
groente- en fruitzaak had. Op de
hoek van de Martinus Steijnstraat/
Tweebosstraat 14a zat volgens mij
in de jaren vijftig van de vorige
eeuw de groentewinkel van C.W.
Leentfaar. Ze hadden een zoon die
luisterde naar de naam Leen. Bij
deze mensen, die we goed kenden,
gingen we vaak op zaterdagavond
luisteren naar het programma van
de Orgelman, omdat we zelf nog
geen radio hadden.’’
“In de jaren zestig heb ik er vaak
groente en fruit gelost, omdat ik
toen in Rhoon bij een groothandel
in groente en fruit van een oom
werkte. Ik weet nog wel dat de
Tweebosstraat een straat was die
erg ‘close’ en harmonieus was, men
kwam voor elkaar op in die hechte
gemeenschap. Ik weet nog goed
dat ik als jonge knaap wel eens wat
huiverig was om door die straat te
lopen. Wanneer ik nu nog een enkele keer op Zuid vertoef, weet je niet
wat je ziet. Zeker niet als je, zoals
ik, in 1977 naar een ander deel van
het land vertrokken ben.’’
Ook de Rubroekstraat in het Oude
Noorden en de Rosestraat op
Feijenoord hadden de reputatie
liever geen buitenstaanders in het
gemeenschap toe te laten. Reacties:
reinwol@outlook.com

Boergoensestraat met RTM-trein en rechts daarvan met ronde markies de winkel van Arie
van der Staaij. Foto’s Arie van der Staaij.

tot 1955 met paard en wagen en
daarna een lichte transportwagen,
een Opel Blitz. Bij vaste adressen
werd aangebeld. Het paard stopte al
automatisch bij het volgende adres.
Er waren veel groentezaken op
Charlois. Van der Staaij onderhield
goede contacten met onder anderen
Jaap Koster van de Zuidhoek voor
gezamenlijke inkoop op de Charloise veiling. Ook werd verse waar
ingekocht op de leveranciersmarkt
op het Noordplein.
Werkweek
Dat betekende om vier uur uit
bed en was onderdeel van een
werkweek van 80 uur. Alleen op
woensdagmiddag was de winkel
gesloten. Dan werd er gerust en
de administratie gedaan. Gelegenheidsklanten, met name voor

De mooi gerenoveerde etalage in 1951.

fruit, waren er volop. De halte van
het RTM-spoor (Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij) van en
naar Oostvoorne/Rockanje) had
daarin een mooi aandeel. Met de
komst van de bestelauto werd
de straatwijk verkleind en deed
besteldienst/bezorging zijn intrede.
Klanten werden opgebeld voor hun
bestelling. Vooral op vrijdagavond
werden veel bestellingen klaargezet
en op zaterdagochtend afgeleverd.
In 1958 werd het winkelgedeelte
grondig verbouwd, kreeg een
betonnen vloer en een nieuwe
gevel. En ook een uitsparing onder
de winkelruit om kisten, via een
glijgoot, in de kelder op te slaan.
Verder kwam er ook een diepvrieskist voor diepgevroren Iglo-producten, een dubbele aardappelsilo, een
aardappelen/wortelenschrapma-
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

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

€ 14,95

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

€ 15,95

Rotterdam IJsselmonde in de
20e eeuw
Weer een pracht boek van Tinus en Bep
de Does, deze keer over Rotterdam IJsselmonde. Aan bod komen onder andere
de komst van de Van Brienenoordbrug,
het koetshuis van modekoning Theo
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, de suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van
Piet Smit en nog veel meer. Een boek vol momentopnames van
mensen en gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden
zijn.

€ 14,95

€ 24,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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

Sint Franciscus Gasthuis 18922012
Een prachtboek over tweehonderd jaar
Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Van de eerste periode aan de Schiekade
tot bijna nu aan de Kleiweg. Een boek
vol illustraties over ontwikkeilngen
op medisch gebied, maar ook over de
medewerkers van het ziekenhuis, toen en nu. En tal van minder
bekende onderwerpen komen ook voor het voetlicht, zoals de
rol van het ziekenhuis in het verzet in de Tweede Wereldoorlog
en de ijsbaan in de binnentuin in 1963.

€ 17,95

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

€ 14,95

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

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 29,95

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

Ja, ik bestel:
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland
Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw . . . . . . . . . . . . . .
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Korps de baas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kanjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Email:
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Onze oproepjes nu oo

k bij

Radio Rijnmond

RK-school St. Martinus
(Pinkstraat-Pinasplein)
Voor mijn tweede boek over De
Put (Oud Mathenesse en het Witte
Dorp) ben ik op zoek naar foto’s
en/of herinneringen aan de RK St.
Martinusschool (de jongensschool). In
1964-1965 is deze school, samen met
de RK Meisjesschool Jeanne d’Arc
een gemengde katholieke school
geworden. Ook zou ik graag willen
weten tot wanneer (ongeveer) deze
gemengde katholieke school bestaan
heeft. Van de Jeanne d’armschool heb
ik meer informatie (en klassenfoto’s),
maar een mooie foto van het gebouw
ontbreekt nog. Ook daar heb ik dus
belangstelling voor.

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

Oude Rottensoos
Zondagmiddag 18 september is er in De
Banier aan de Banierstraat 1 in Rotterdam Noord weer een Oude Rottensoos.
Een gezellige culturele middag over lijf
en leden. Met theater, muziek, gedichten
en verhalen vol humor en herkenning
houden we lijf en leden gezond. En
natuurlijk gaan we weer dansen met
dansdocente Jördis Cordua. De soos is
van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is 2
euro (incl. kofﬁe, thee en soep).Informatie: info@theaterwerkplaatsouwerotten.
nl De Zondagmiddagsoos maakt deel uit
van het project Podium Ouwe Rotten,
een initiatief van de Theaterwerkplaats
voor Ouwe Rotten, Kunst4All en Samen
Ondernemend Leren.

Elly Visser-Smit
De Hare 3, 8375 GC Oldemarkt
tel.: 0561-452281 of 06-44618910
visser.smit@planet.nl
Volleybal voor senioren
Onze senioren volleybalgroep(m/v)
gaan in september weer spelen. De
gymzaal in de Olijﬂaan in Rotterdam
is gehuurd. We spelen op woensdag
van 16.30 tot 18.00 u. Aanvulling
voor de groep is gewenst. Voor meer
informatie mail naar bert.joke@telfort.
nl. De kosten zijn laag. Hopelijk tot
ziens in de zaal.
Oud-leden gezocht voor viering 80 jaar RHV Snelwiek/
Feyenoord Handbal
Dit jaar op 1 oktober 2022 bestaat
handbalvereniging Snelwiek/Feyenoord Handbal 80 jaar plus één

Corona jaar. Dat wordt gevierd
met een uitgebreid programma op
Zaterdag 1 oktober op ons veld aan
de Oldegaarde 21. De start is om
14.00 uur en het eindigt rond 24.00
uur. Er zullen meerdere varianten
handbal gespeeld worden, natuurlijk
zowel voor de jeugd als ook voor de
gevorderde leeftijd. Op deze zaterdag
is er tussen 14.00 uur en 17.00 uur
ruimte en de mogelijkheid om op het
Snelwiekveld oud- leden te ontmoeten, verhalen op te halen, oude foto’s
te bekijken en/of mee te doen met Old
Stars Walking Handbal. Om een beeld
te krijgen wie hiervoor belangstelling

Foto’s Feijenoordstraat
Mijn naam is Aad van Lobberegt, geboren in de Feijenoordstraat 5b, Noordereiland
op 25 juli 1946.
Ik ben al een poos op zoek
naar foto’s van deze straat,
maar verder dan wat foto’s
van de afbraak ben ik niet
gekomen. Misschien omdat
er weinig interessante
bedrijven of panden waren?
Wie kan mij helpen aan wat
foto’s. Email a.lobberegt@
outlook.com
(Naschrift redactie: de getoonde foto is reeds in bezit
van Aad van Lobberegt.)

heeft, is de reünie werkgroep bezig
zoveel mogelijk oud-leden te achterhalen. Kent u vanuit het verleden nog
mensen die ook belangstelling hebben
om dit evenement bij te wonen, geef
dan s.v.p. (email) adressen door aan
Fred Nouwen, zodat ook zij benaderd
kunnen worden of geef aan hen door
zichzelf aan te melden voor het ‘Open
Huis’. Je kunt je tot 15 september
opgeven of je aanwezig wilt/kan zijn
op dit festijn via de email jubileum@
feyenoord-handbal.nl of per telefoon
010 – 4829984 Fred & Hilde Nouwen
of Anneke Helsloot 06 50233755.
Ben je ooit lid geweest van Hand-

balvereniging Snelwiek en wil je
eens herinneringen ophalen of kennis
maken met nieuwe handbal varianten,
bijvoorbeeld beachhandbal en/of Old
Stars Walking Handbal, schroom
dan niet en meld je aan op één van
bovenstaande manieren. Natuurlijk
kun je ook mee eten en de feestavond
bijwonen, geef dit bij de aanmelding
dan even aan.
Werkgroep Reünie: Fred, Hilde, Anneke, Irma, Nicolien, Britt
Hulp bij reanimatie
Wij zoeken vier ontzettend lieve

mensen die geholpen hebben bij een
reanimatie op zondag 28 augustus om
ca. 13.30 uur bij restaurant Spazio aan
de Malperzerbaan nabij Rotterdam
Airport. Op genoemde tijd kwamen
we, Wim en Nel, aanrijden in een
zilverkleurige Hyundai Getz. Bij het
parkeren ontdekten we dat onze 72
jarige passagier, Sylvia, onwel was
geworden en buiten bewustzijn was.
Gelukkig konden we 112 bellen. We
kregen direct geweldige hulp van drie
mannen en een vrouw die net wilden
vertrekken. Geluk bij een ongeluk
was een van hen verpleegkundige. Via
hulp van de 112 meldkamer hebben
ze onze kennis uit de auto gehaald en
gereanimeerd. Geweldig! Na korte
tijd was er een ambulance om de verzorging over te nemen. Toen zijn onze
anonieme hulpverleners vertrokken
zonder dat we ze konden bedanken
voor hun geweldige hulp. Dat willen
we natuurlijk alsnog doen. Leest
u dit en weet u wie het zijn, neem
a.u.b. contact op met ons. Gelukkig
is Sylvia, mede door de hulp van
deze vier mensen, er weer helemaal
bovenop gekomen! Ook willen we
de mensen van 112 en de ambulance
hartelijk danken. Bedankt alvast voor
uw reactie.
Wim Pannekoek
panne302@hotmail.com

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

Ech wel!

Bel 0180-820244
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TANTE POST
Een bijzondere ontmoeting
Ik was met mijn vrouw op bezoek bij
mijn zwager in Ermelo. Wij besloten
een eindje over de Veluwe te rijden
en kwamen terecht in Elspeet. Mijn
vrouw en zwager hebben daar in hun
jeugd vaak gelogeerd in de pastorie
waar hun oom als dominee woonde.
Mijn zwager liep achterom en kwam
even later terug in gezelschap van een
oudere man. Hij stelde hem voor als
de heer Edelman die vlak na de oorlog
in de buurt van de Schietbaanlaan te
Rotterdam heeft gewoond; we moeten
bijna buren zijn geweest maar ik heb
hem in die tijd niet gekend. Ik heb
hem een collage gestuurd van foto’s
van de Schietbaanlaan, vóór en vlak
na de oorlog. Hij bleek de schrijver
en illustrator te zijn van het boek
“Hemelse wacht voor dag en nacht”,
een prachtig boek waarin hij zijn herinneringen uit zijn jeugd met een bijna
fotografisch geheugen en prachtige
illustraties heeft beschreven en schonk
mij een exemplaar als tegenprestatie.
Hoewel ik niet veel boeken lees heb ik
dit boeiende oorlogsverhaal in 2 dagen
uitgelezen. Frappant dat je na zoveel
jaren zo’n interessante ontmoeting
heb.
Philip Ham
pjham@outlook.com
Reisje langs de Rijn
Het verhaal over een reisje langs de
Rijn in het vorige nummer van De
Oud-Rotterdammer sprak mij erg
aan. Twee jjaar ging mijn vakantie
niet door vanwege corona en dit jaar
was de waterstand niet goed voor een
Rijnreisje. De foto van de samenkomst
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van de Rijn en de Moezel en de Lahn
herken ik goed. Op de hoek staat een
grote camping met Hollanders. Als
de boot van de Zonnebloem langs
komt, begint iedereen te zwaaien. Het
is een geweldige vakantieomgeving.
Veel te zien en voor de fietsers een
geweldige omgeving. Fietsen langs de
Moezel naar Cochem en Trier, mooie
plaatsjes, veel vakwerkhuizen, lekker
een glaasje wijn op een terrasje en
genieten. Mijn eerste vakantie was
in een plaatsje Lay. Zimmer frei. We
waren pas getrouwd. Het adres hadden
we gekregen van een collega. Leuke
uitstapjes gemaakt naar kastelen en
het plaatsje Dillenburg. Veel te zien.
Ik hoop dat ik volgend jaar weer mee
mag met de Zonnebloem!

Verhalen over
Winkelcentrum Zuidplein
Winkelcentrum Zuidplein bestaat
50 jaar. Velen onder ons hebben
er gewinkeld. Bijgaande foto is
genomen bij het slaan van de
eerste paal in 1970. Weet u daar
iets meer van? Was u erbij? Of
belangrijker: wat heeft u voor
bijzondere herinneringen aan
Winkelcentrum Zuidplein?
Wij zijn natuurlijk heel benieuwd en
willen er in een komend nummer extra
aandacht aan besteden.
Met tekst en foto’s. Stuur uw bijdragen
naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com
Zeevarend geveld door
corona
Hierbij een reactie op het verhaal van
Rein Wolters in De Oud-Rotterdammer van 23 augustus over zijn cruise
die de mist in ging door corona. Het is
toch heerlijk om te cruisen, maar dan
moet er geen kink in de kabel komen,
zoals bij Sjaan en Rein.
Aan de Wilhelminakade inschepen,
de purser verwelkomt u aan boord
van de Aidaprima… het luxe leventje
tegemoet. Geweldig om zo’n kasteel
van een schip te zien vertrekken.
Nieuwe Maas, Waterweg op en bij
de riviermond van Hoek van Holland
verlaten en de zee kiezen. Buitengaats
had het een sfeervolle zeecruise moeten worden, maar dat werd verdampt
door corona.

Dan heb je hutnummer 4298 van 20
vierkante meter, maar al zou je de
kapiteinshut hebben, het liefst wil je
terugvaren naar de Wilhelminakade.
Je bent niet zeeziek ten gevolge van
schommelingen bij het varen, maar
toch. Doodgaan is geen optie, want
dan missen de Oud-Rotterdammers je
verhalen!
Maar de Aidaprima vaart rustig verder
met aan boord vrolijke, dansende
passagiers die vertier zoeken. Een zee/
riviercruiserot als jij, Rein, geveld op
de woeilige baren. De ziekenboeg in,
nog geen zeemijl gevaren. En dan mis
je ook nog het ‘Captainsdinner’. Maar
ja, Sjaan kan thuis altijd nog boerenkool met worst maken!

Hier is de toren gebleven!
Naar aanleiding van een ingezonden brief van
mevrouw Hastrich-Noordzij in DOR van 23
augustus met de titel Waar is de toren gebleven? Bij deze een reactie. Het antwoord op de
vraag is: de Zinken toren (dus niet van resten
van koperdraad) is te zien op de plaats waar hij
thuishoort, namelijk de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam in de Kapel van De opbouw
van de kerk. Om aan te geven waar de toren
vandaan komt en de uiteindelijke plaats waar zij
staat heb ik een verhaal geschreven dat in een
recente Nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden
van de Grote of Sint Laurenskerk (VVvL) werd
gepubliceerd. Misschien ook interessant voor de
lezers van De Oud- Rotterdammer. (foto: Peter
van Wijk)

Wat een reis, en dan nog 420,35
euro lichter voor een consult bij de
scheeparts. Het allerbeste, Sjaan en
Rein.
Maarten v.d. Bent,
tel. 010-4383550.
Brocante-Rommelmarkt
Op zondagmiddag 11 september 13.00
uur (tot 16.00 uur) is er weer een
Brocante-Rommelmarkt in RotterdamOmmoord aan de Söderblomplaats.
Bewoners bieden op 20 kramen mooie
spulletjes aan. De opbrengst is voor
de maatschappelijke activiteiten rond
de Heremaflat op de Söderblomplaats.
Er zijn weer mooie items, zoals
serviezen, bestek, pannen, puzzels,
speelgoed, HH-apparaten, bijzondere
vazen, porselein, poppen, schilderijen,
boeken, CD’s, snuisterijen. Er is niet
alleen markt, maar ook muziek. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur verzorgt
het Trio Cor Nuiten XL een vrolijke
Zomerserenade. Informatie: Margo

Odijk, tel. 06-44766976.
Jeugdherinnering
Ik ben geboren op Noord, oud-west bij
de Kruiskade, later wel de Kroeskade
genoemd, zoals ik recent hoorde. We
woonden in bij onze oma op twee
hoog. Net buiten de brandgrens. Er
was geen huis te krijgen rond 1955.
Daar sliep ik in een bedje in de voorkamer. In de tussenkamer sliep mijn
oma, die een beetje krom was en een
bed met kuil had. Ik klom wel eens op
de vensterbank uit bed voor het raam
met enkel glas en geen latje ervoor.
Buiten reden er trams langs en liepen
er mensen. Dat was interessanter dan
slapen. Tot de overburen dat zagen en
ma kwam kijken. Maar ik hoorde de
knop van de tussendeur en ging snel
onder de dekens.
Piet Buitendijk
p.buitendijk6@gmail.com

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

Jack Wereldsma
jack-wereldsma@planet.nl

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

NASCHRIFT REDACTIE:
De redactie plaatst het complete verhaal van
Jack Wereldsma in één van de komende nummers van De Oud-Rotterdammer!

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Wijkmuseum Bospolder-Tussendijken
Bospolder-Tussendijken (BoTu) heeft sinds
kort een eigen wijkmuseum. Wethouder Simons
opende vrijdag 26 augustus ofﬁcieel de deuren
van WijkMuseum BoTu. De collectie WijkMuseumBoxen, samengesteld door WijkMuseumdirecteuren, geeft de wijk een gevoel van herkenning en trots. “We zijn nú geschiedenis aan het
schrijven”, aldus een van de bewoners.
De opening van het museum vond plaats voor
het Bollenpandje in de Rosier Faassenstraat, een
belangrijke plek in BoTu. Het object, verhuld onder een rode doek, stond er midden op de stoep.
Bijna honderd belangstellenden kwamen op de
lancering af.
Nicole van Dijk, directeur en initiatiefnemer
van Stichting Wijkcollectie, de motor achter het
museum: “Het museum gaat over verhalen die
verandering teweegbrengen. Van mensen die vanuit tegenslag verder zijn gegaan. Zij wachtten niet
af, maar kwamen erachter dat ze het zelf moesten
doen. Iedereen heeft een verhaal dat de moeite
waard is om te delen. Dat kan op een platform
getild 1worden.” 2
3
4
5
Voor wethouder Simons was dit een belangrijke
12
reden om zijn agenda
vrij te maken voor de13

opening. “Verhalen vertellen over wat er in uw
buurt gebeurt, gaat om ‘elkaar helpen’. Dat is
heel mooi.”
De eerste WijkMuseumdirecteuren zijn Angela
Renfurm, Houria Tourich, Luisa Maria Dos Santos Gonçalves, Maike Dassen, Mirre Valkenburg
en haar kinderen, Sharmila Lalaram en (opa)
Jacques Stoppelenburg. Op een creatieve en
kunstzinnige manier hebben de museumdirecteuren hun persoonlijke (levens)verhalen met een
link naar de wijk BoTu verzameld in boxen, die
als een kijkdoos zijn bevestigd aan een ﬁets. “Met
de boxen hebben de vertellers een verkleining van
de werkelijkheid gecreëerd”, aldus kunstenaar
Frans van der Horst, samen met Van Dijk, de
architect van het museum.
Stichting Wijkcollectie heeft als missie om
verhalen uit de wijk een podium te geven. Het
WijkMuseum is een van de manieren dit te doen.
Daarnaast worden ook ontmoetingsmomenten
zoals VerhalenWandelingen georganiseerd. Zo is
er op vrijdag 2 september weer een (muzikale)
VerhalenWandeling in BoTu, die ook langs het
nieuwe WijkMuseum
BoTu
gaat.
Aanmelden
6
7
8
9
10
11
kan via info@stichtingwijkcollectie.nl of kijk op
www.wijkcollectie.nl. 14

Bijzondere foto
Deze foto gemaakt vanuit mijn huiskamer heeft wel veel gelijkenis met de vlag van de Oekraïne.
John de Vries
johndevries232@gmail.com

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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€ 4,00 p.p.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom dezelfde prijs van
De Theetuin in Rijsoord, een ontzettend leuke plek om eens heen
te gaan. Ook in deze nazomertijd. Weer drie waardebonnen dus!
Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw
oplossing van de puzzel voor donderdag 15 september 12.00 uur
bij ons binnen hebben. 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

49

Stevige prijs voor
een
bolletje ijs
50
51

voor

naars zijn: fam. E. Hulsman (Maassluis), Rita Stok (Ridderkerk)
en fam. Zonnevijlle (Zwijndrecht).

32

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer sloeg op de prijsverhogingen die alom
45
46
om ons heen grijpen44en luidde:
47

€ 14,95 p.p.
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Thee of koffie met
Appelbinkie met
slagroom

21

Puzzel mee en win !!!
22

Zaterdag en
zondag v.a. 9.00 uur

Zaterdag en zondag v.a. 13.00 uur
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Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. tegen de wind opzeilen; 12. zeepwater; 13. loon van een soldaat; 14.
bouwland; 15. extra large (afk.); 17. ondiep stilstaand water; 19. aanspreektitel van een vorst; 21. met name
(afk.); 22. halsboord; 24. toevoeging aan voedsel; 27. kledingstuk; 28. vergrootglas; 30. stichting Nederlandse vrijwilligers (afk.); 31. vrouwtjeskip; 32. handschoen zonder vingers; 33. namaak (vals); 35. toneelachtergrond; 37. plechtige belofte; 38. mes, lepel en vork; 41. knaagdier; 42. getrokken lijn; 44. tropisch hardhout;
46. inwoner van Noord-Spanje; 47. lichte herenoverjas; 48. goddelijk wonder; 49. afgestoken graszode; 50.
hoofd van een afdeling; 52. lichtblauw-paars; 54. heen en terug; 56. schrijfgerei; 58. proefmaat bij het ijken;
61. vlug en vlot; 62. Europees land; 64. spoedig; 65. vaartuig; 67. waadvogel; 68. raad voor economische
aangelegenheden (afk.); 70. grote groep mensen; 72. nachtroofvogel; 73. waterrijk gebied in Noord-Brabant;
76. koninklijke militaire academie (afk.); 77. vaderstad van Abraham; 78. deel van een schoen; 79. vrouwtjeshond; 81. jongensnaam; 82. droog en kaal; 83. kansspel; 84. klein hertje; 86. Russische grasvlakte; 87.
omwentelen.

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur
bij 1.deeroscentrum;
Heritage
Auctions
Energieweg
7, IJsselstein
Verticaal
2. bevroren
water; 3.Europe,
hoogste punt;
4. heldendicht; 5. Europees
land; 6. uurwerk;

7. zangvogel; 8. smeerbare kleurstof (lak); 9. een zekere; 10. godsdienst (afk.); 11. zonder oponthoud; 16.
paleis in Apeldoorn; 18. badplaats in Duitsland; 20. positief geladen deeltje; 21. echtgenoot; 23. deel van een
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
camera; 25. afstammeling; 26. injectie (van drugs); 27. groene edelsteen; 29. wijd uitstaande onderrok; 32.
iemand die zwaar zwoegt; 34. wortel; 36. bedreven en bekwaam; 37. wandversiering; 39. adellijk persoon;
40. woonvertrek; 42. keukenkruid; 43. muze van het minnedicht; 45. afgunst en nijd; 46. gong; 51. aanmoediging; 53. limited (afk.); 54. stevig gebouwd (stoer); 55. Noordse bosgod; 56. deel van de arm; 57. wrede
romeinse keizer; 59. plat open zeilbootje; 60. rondzwervende woestijnbewoner; 62. Spaans visgerecht; 63.
eerwaarde grijsaard; 66. nakomeling; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69 onhoudbare service; 71. familielid; 73.
deel van servies; 74. platte schop; 75. geweidragend dier; 78. hemellichaam; 80. sprookjesfiguur; 82. lidwoord; 85. erbium (scheik. afk.).
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt
Een fraai fotoboek over de
ontwikkeling van deze wijken, van vervlogen tijden
tot en met de wederopbouw
na de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto’s van
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

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

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

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

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

€ 22,95

Groot Rotterdams Molenboek Deel 1 Centrum en
Overschie

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

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

Vanaf de Middeleeuwen hebben op
Rotterdams grondgebied meer dan
200 windmolens gestaan. Dit boek
bevat beschrijvingen van al deze
molen. In dit eerste deel gaat het
over molens in en om het oude
Rotterdam en de molens langs de
Rotterdamse Schie naar Overschie. Ook de molens in het
oude dorp en de watermolens in de polder komen aan de beurt.
En natuurlijk ontbreekt de enige molen die nog bestaat niet:
molen de Speelman aan de Oude Kleiweg.

€ 9,95

Periode 1945-2022
9,95

22,95

Herinneringen van
Rein Wolters met
foto’s van Jan
Roovers.
Periode 1945 – 2002
met foto’s uit Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland en IJsselmonde
9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

€ 22,95

Groot Rotterdams Molenboek
Deel 2 Noordoost, Zuid en
West
In dit tweede deel van het Groot
Rotterdams Molenboek komen de
molens aan bod in het noordoosten,
zuiden en westen van Rotterdam.
Het gaat zowel om nog bestaande
als om inmiddels verdwenen molens. In beide delen samen worden
alle 217 molens belicht die ooit
op Rotterdams grondgebied hebben gestaan, van het kleinste
schelpzandmolentje tot de grote stenen baliemolens. Veel van
onze welvaart danken wij aan de nu
vrijwel geheel verdwenen industrie die
in deze molens plaatsvond.

€ 9,95

Blik op Zuid deel 6
Hoogvliet, Pernis,
Rhoon en Poortugaal
Herinneringen van
Rein Wolters met
foto’s van Jan
Roovers
Periode1945-2002

Blik op Zuid Deel
5 Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland en IJsselmonde

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

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

9,95

€ 22,95

€ 22,95

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

Ja, ik bestel:
Solingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Rotterdam gefotografeerd 1970-1980  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

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

22,95

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

22,95

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

22,95

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

22,95

Rotterdam door de tijd deel 7 Overschie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

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

22,95

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

22,95

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

22,95

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga
naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Dinsdag 6 september 2022

