
Stadskrant 24 september 2014 nummer 39
Pagina 2

Passie voor 
het verleden
Gegevens invoeren uit 
RXGH�EHYRONLQJVUHJLVWHUV�
op uw eigen pc of laptop, 
waar en wanneer het u 
XLWNRPW��+HW�6WDGVDUFKLHI�
5RWWHUGDP�]RHNW�KLHUYRRU�
vrijwilligers. 

Mensen die op zoek zijn naar hun 
familiegeschiedenis treffen op de 
site www.wiewaswie.nl een schat 
aan informatie aan. Je vindt er 
uitgebreide historische persoons-
gegevens van alle Nederlandse 
archiefinstellingen. Die gegevens 
moeten wel eerst online toegan-
kelijk gemaakt worden en dat 
doen honderden vrijwilligers. Ze 
voeren gegevens uit de periode 
1850-1930 in die het Stadsarchief 
ze ter beschikking stelt. Het 
project heeft ‘VeleHanden’. 

Pincoffs
Ineke Boogaarts heeft voor 
het Stadsarchief Rotterdam al 
duizenden namen ingevoerd. ‘Als 
Rotterdamse ben ik al heel lang 
bezig met de geschiedenis van 
mijn stad. Dus toen ik op de site 
Vele Handen het project van het 
Stadsarchief tegenkwam, heb 
ik me direct aangemeld. Ik voer 
gegevens in uit het bevolkingsre-
gister 1860-1880. Moeilijke hand-
schriften zijn mijn specialiteit. 
En zo kwam opeens havenbaron 
Lodewijk Pincoffs voorbij. In één 
oogopslag zag ik waar hij en zijn 
gezin gewoond hebben, wie zijn 
bediendes waren en noem maar 
op. Geweldig toch!’

Aanmelden
Vanaf 1 januari 1850 moesten alle 
gemeenten bevolkingsregisters 
gaan bijhouden. Van elke inwo-
ner werd de voor- en achternaam, 
geboorteplaats, geboortedatum, 
burgerlijke staat, beroep en 
godsdienst opgeschreven. Het 
Stadsarchief Rotterdam heeft in 
totaal 760 registers en dat zijn 
maar liefst 160.000 scans. Maar 
vele handen maken licht werk. 
Dus hebt u een passie voor het 
verleden? Meld u dan snel aan.

 www.velehanden.nl
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‘Ze hadden autopech en 
wilden alleen maar even 
het nummer van de ANWB 
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Begin juli werd een 92-jarige 
mevrouw uit Vlaardingen bijna 
slachtoffer van oplichting. Bijna. 
Want het lukte de mannen wel 
om ongemerkt haar pinpas te 
stelen, maar toen zij later belden 
om haar pincode te ontfutselen, 
trapte ze daar niet in. 

Emmer water 
Het was in de namiddag. De 
mannen stonden met een 
open!motorkap bij mevrouw 
voor de deur. Autopech, zo 
vertelden ze. Ze vroegen of ze 
bij mij binnen het nummer van 
de ANWB mochten opzoeken. 
Mevrouw twijfelde even, maar de 
keurige heren wisten haar over 
te halen. 

‘De mannen belden zogenaamd 
de ANWB en volgens hen 
moesten ze een emmer water 
in de motorkap gooien’, vertelt 
de Vlaardingse. ‘Ze vroegen me 
om een emmer. Ik stond met de 
ene man in de huiskamer, toen 
de andere man in de keuken 
opeens begon te gillen dat de 
kraan kapot was. Ik ging kijken. 
Achteraf denk ik dat mijn pinpas 
toen uit mijn tas is gestolen.’

Nadat de mannen al enkele 
uren vertrokken waren, wordt 
mevrouw gebeld door een ‘agent’. 
‘Ze vroegen of er twee mannen 
bij mij waren geweest en mijn 
pinpas hadden gestolen? Ik zag 
dat mijn pas inderdaad weg was. 
De man vertelde dat hij alles 
zou blokkeren en ervoor zou 
zorgen dat ik een nieuwe pas met 
pincode zou ontvangen. Hij had 
dan wel even mijn oude pincode 
nodig.’ Op dat moment gooit 

mevrouw de hoorn op de haak 
omdat zij het niet vertrouwde en 
ze belde zelf met de politie. 

Verwondering over het kordate 
optreden overheerst, bij wijk-
agente Anita Buwalda. ‘We 
merken zo vaak dat senio-
ren de politie na zoiets niet 
durven te bellen uit schaamte, 
maar het kan de beste over-
komen. En wij willen helpen! 
Inmiddels heeft mevrouw een 

deurkierstandhouder. Dan kan 
ze de deur gedeeltelijk openen, 
zonder dat mensen direct binnen 
kunnen komen.’

Vertrouwen 
Oplichters geven zich uit voor 
postbode, pakketbezorger, thuis-
hulp en in dit geval iemand die 
hulp nodig heeft. Buwalda: ‘Laat 
geen onbekenden binnen, ook 
niet als het kinderen zijn. De laat-
ste tijd werden meerdere mensen 

slachtoffer van babbeltrucs en 
beroving. Onlangs werd iemand 
slachtoffer van roof doordat 
zij bij wijze van dank voor het 
uitleggen van de weg omhelsd 
werd. Daarbij werd haar ketting 
weggenomen. Wees daarom 
altijd alert en noteer bijvoorbeeld 
kentekens of andere opvallendhe-
den van de persoon. En bel altijd 
112 als u het niet vertrouwt! De 
meeste mensen zijn van nature 
behulpzaam en goed van vertrou-
wen. Hoe mooi die eigenschappen 
ook zijn, gezonde achterdocht is 
belangrijk.’

Scholierensport slaat aan Smartphone 
wordt  
wandelgids
RotterdamRoutes introduceert 
een app met vijf wandelroutes 
door Rotterdam. Met de app als 
gids, wandelt u langs bijzondere 
plekken, bekende highlights en 
verborgen parels. 

U ziet filmpjes en foto’s en hoort 
ondertussen verhalen en anekdo-
tes van rasechte Rotterdammers. 

De routes hebben de naam 
Natuurlijk Rotterdam, 
Rotterdamse Iconen, Echt 
Rotterdams, Rotterdam 
Havenstad en Oud&Nieuw 
Rotterdam. 

Natuurlijk zit er bij elke route 
een kaartje zodat u kunt zien 
waar u bent. U kunt op elk 
punt van de route instappen, u 
hoeft dus niet bij het begin te 
beginnen. 
De routes duren ongeveer ander-
half uur. De app is beschikbaar in 
Appstore en GooglePlay.

 www.rotterdamroutes.nl

Challenge010 is een 
sportproject voor 
middelbare scholieren. 
In het afgelopen jaar 
hebben 550 Rotterdamse 
scholieren meegedaan. 
En de effecten zijn heel 
positief.

Met Challenge010 kunnen 
scholieren bij een sportvereni-
ging zaalvoetballen, boksen, 
basketballen en dansen. In ieder 
gebied (Rotterdam-Noord, -Zuid, 
-Oost en -West) is elke sport aan 
een vereniging en verschillende 
scholen gekoppeld. Elk school-
team wordt gecoacht door de 
gymleraar van school en getraind 
door mensen van de vereniging. 
Er komen soms ook topsporters 
langs om tips te geven. 

Via school sporten bij een vereni-
ging is in Rotterdam een groot 
succes. Dat blijkt uit onderzoek 
van de Universiteit van Utrecht. 
Ongeveer 90% van de jongeren 
die meededen, willen ook na het 
project graag blijven sporten. 
Ze vinden het sporten en de 
competitie met andere scholen 

erg leuk. Ze krijgen er zelfver-
trouwen van en gaan met meer 
plezier naar school. De jongeren 
zeggen dat ze door het sporten 

ook meer respect voor anderen 
kregen.

 www.challenge010.nl

Wees altijd alert als mensen bij je aanbellen (deze foto is in scène gezet).
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