
Dat heel mooie kinderfeest 
was in mijn tijd een prima 
manier om je in het gareel te 
houden. Al begin november 
kon je de waarschuwing mee-
krijgen dat Piet alles ziet, dus 
je was gewaarschuwd. Ach 
nee, dat in de zak mee naar 
Spanje bezorgde me geen 
trauma hoor, maar met de roe 
was andere koek. Daar kon ik 
me wel iets bij voorstellen.

Ik kreeg wel eens van mijn moeder 
met de mattenklopper als ik het wat 
te bont had gemaakt. En dat komt 
aan hoor. Niet dat mijn ouders nou zo 
hardhandig waren. Denk dat het meer 
onmacht was en bezorgdheid dat het 
een keer verkeerd kon aflopen met 
mij. En laten we wel wezen: in die tijd 
was een pak slaag heel normaal. We 
hadden het niet echt breed met dat re-
delijk groot gezin van zeven personen 
en als je dan als jong knulletje met die 
nieuwe dure schoenen weer eens door 
het ijs gezakt was of de neuzen kaal 
getrapt had tijdens een spannend potje 
voetbal op straat, dan kon je dat als 
ouder wel eens tot wanhoop drijven.

Pak kranten
Rotterdam in aanbouw was in die 
tijd een prachtig speelveld voor wat 
avontuurlijk aangelegde vriendjes en 
niks mooiers dan op die bouwterreinen 
rond te schooien. Dat een bewaker of 
de politie daar anders over dachten, 
maakte het alleen maar spannender. 
Tja en de consequentie van een pak 
slaag van je vader nam je dan maar 
voor lief. Gelukkig zag hij ook de 
humor in van het pak kranten dat ik uit 
voorzorg in mijn broek had gestopt, al 
weerhield het hem er niet van me toch 
maar een paar ferme tikken over de 
knie en zonder die bescherming uit te 
delen. Het deed me eerlijk gezegd niet 
zo veel. Ik was veel meer bevreesd 
voor zijn onverwachte driftbuien 
en de dreiging die daar vanuit ging 
als ik weer eens weigerde de witlof 
of spruitjes op te eten en daarbij 
moest kokhalzen als het me toch 
werd opgedrongen. Niet dat hij echt 

gewelddadig was, hoor. Daar zorgde 
mijn moeder wel voor. Met je bord 
naar de keuken en daar in je eentje je 
zonden overdenken was haar remedie. 
Een uitgelezen kans om die misselijk 
makende groente door het afvoerputje 
te laten glijden derhalve, al voelde dat 
tijdelijk uitgesloten worden van het 
gezelschap van de overige leden van 
het gezin wel als een echte straf.

Strooigoed
Toch bracht Sint Nicolaas ook fijne 
momenten. De aankomst bij de Park-
kade waar je, zittend op de schuine 
helling, de stoomboot al in de verte 
zag aankomen en met vele honderden 
kinderen de bekende liedjes zong. 
En het zetten van je schoen diezelfde 
avond. Natuurlijk moest er gezongen 
worden bij de gloeiend hete kolen-
kachel waarbij je je telkens weer 
verbaasde hoe die dekselse Piet die 
hitte trotseerde en je schoen wist te 
vinden. Een chocolade muisje was 
vaak je beloning, wat marsepein of 
een suikerbeest, met als gevolg weer 
een geslaagde aanval op je gebit en 
gaatjes bij de tandarts een half jaar 

later. De zelfgemaakte borstplaat in de 
vorm van een hart en een chocola-
deletter waren de traktaties bij het 
avondje zelf, die werd vooraf gegaan 
door strooigoed die wonderlijk genoeg 
en onverwachte uit een hoek op je 
neer daalde.

Volle zak
Langdurig geklingel van de voordeur-
bel en gebons op de ramen maakten 
het wel erg spannend en altijd stond 
dan weer die grote volle zak in de 
gang. Een groot gezin, dus veel pakjes 
en lang wachten tot je aan de beurt 
was. Zeker met alle gedichten die 
voorgelezen werden en waarbij je 
vaak de maat werd genomen over alle 
misstanden die je het afgelopen jaar 
gepleegd had. Die wollen handschoe-
nen en sjaal waren nou ook niet echt 
waar je op zat te wachten, maar het 
vulde de juten zak wel.

Hoogtepunten
Nee, mijn hoogtepunt waren de Friese 
doorlopers, waarmee je je eerste sla-
gen op de bevroren singels probeerde 
en ik later mijn rondjes draaide op 

de kunstijsbaan Nenijto. Het nieuwe 
Dinkytoy autootje en natuurlijk het 
Oscar en Isidoor-stripboek, waarvan 
ik elk jaar het nieuwe deel kreeg. En 
dan, jaren later, de frustratie dat het 
allemaal niet waar was. Voorafge-
gaan door zeer heftige discussies met 
leeftijdgenootjes, die het allemaal al 
wel wisten natuurlijk. Het besef en de 
verontwaardiging dat je ouders je al 
die jaren hadden voorgelogen kwam 
pas veel later.

Nee, het feit dat vanaf die periode 
al de cadeautjes en het snoepgoed 
verleden tijd waren, kwam veel harder 
aan. Kon je ineens zelf aan de slag 
met gedichten en surprises. Zat ik niet 
echt op te wachten, hoor. Maar je had 
een gezellige avond met zijn allen, dat 
dan weer wel.

Frustratie
Jaren later beleefde je het opnieuw 
met je eigen kinderen. Zag je de ge-
spannen verwachting op die snuitjes, 
maar voelde je ook de frustratie dat 
nou net jouw kinderen werden overge-
slagen tijdens de intocht toen Piet ze, 

door de grote drukte, helaas over het 
hoofd zag. Die teleurstelling op hun 
gezichtjes sneed je door de ziel en het 
eerste wat je deed was een grote zak 
strooigoed kopen en hun jaszakken 
ongemerkt vol gooien. En dan is niks 
leuker dan hun opgewonden kreetjes 
te horen bij de gevulde schoenen en 
tijdens het heerlijk avondje rond de 
goed gevulde juten zak.

Maar ach, ook dat is allang weer 
verleden tijd. Nu zijn we uitgenodigd 
bij de kleinkinderen en gaan we het 
weer allemaal meebeleven. Een mooie 
traditie die, wat mij betreft, op wat 
voor manier dan ook, nooit verloren 
mag gaan.

Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

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

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren



De op 7 juni 1942 in Nederlands-
Indië geboren Anneke is Nederlands 
eerste en grootste tienerster/popidool. 
Zij was de succesvolste Nederlandse 
zangeres ooit. Ze trad op in Nederland 
en ver daarbuiten, zelfs in Japan en het 
Verre Oosten, Indonesië, Singapore 
en Maleisië. Ze trad op met een 
gigantische hoeveelheid nationale en 
internationale beroemdheden.

Klassieke schoonheid
Ik ontmoette onze diva tijdens haar 

optreden in het Holland Casino in 
Rotterdam. Ik had mij van een goede 
zitplaats verzekerd, namelijk op de 
eerste rij. Wachten duurt lang, maar 
eindelijk kwam Anneke de bühne op, 
stijlvol als altijd, in een schitterende 
lange jurk waarin haar slanke figuur 
uitmuntend uitkwam, een klassieke 
schoonheid! Hier stond een profes-
sionele zangeres, altijd weer een 
onuitsprekelijk genoegen haar met de 
bekende zangnummers te horen, en 
altijd sympathiek naar haar publiek.

Ik had, om op alles voorbereid te 
zijn, een grammofoonplaatje van 
haar meegenomen, ooit, volgens de 
sticker op de achterzijde, gekocht bij 
Willem de Jong, Korte Hoogstraat nr. 
16 in Rotterdam voor 6 gulden en 25 
cent. Het plaatje, een EP (dat is een 
singleformaat vinyl plaatje, maar dan 
met vier nummers erop) was voorzien 
van een prachtig fotohoesje met 
daarop haar foto en dat hield ik tijdens 
het zingen omhoog. Ze reageerde 
aangenaam verrast en pakte het plaatje 
van mij aan en hield het tijdens het 
zingen omhoog om het aan het overige 
publiek te tonen.

Gesigneerd
Na afloop van haar optreden ging ze 
met een aantal fans op de foto en gaf 
ze mij het plaatje terug. Vanzelfspre-
kend vroeg ik haar of ze het plaatje 
wilde signeren. Natuurlijk zei ze, kom 
maar mee naar mijn kleedkamer. Wat 
een unieke gebeurtenis; mee naar de 
kleedkamer (met nog twee fans) en 
daar werd het plaatje gesigneerd.
Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook 
nog haar CD album ‘Nina Bobo’ met 
veertien liedjes uit Indië. Zowel op 
het platenhoesje als op het CD-hoesje 
staat: ‘Lieve Ton, liefs en geluk’, was 
getekend: Anneke Grönloh.
Op het binnenhoesje van de CD staat 
een tekst van Anneke zelf, een ode aan 

haar moeder: “A woman who was, is 
and will always remain my greatest 
inspiration and whom I will love and 
cherish forever: My mother!”

Anneke Grönloh is overleden op 14 
september 2018.

Ton Kleppe
tonkleppe@gmail.com

In de kleedkamer van Anneke Grönloh
Op de kop af tien jaar geleden, had ik het grote genoegen An-
neke Grönloh live te horen zingen en in persoon te ontmoeten. 
In Holland Casino in Rotterdam was donderdag 30 oktober 2008 
een Indisch feest met optredens van onder meer Wieteke van 
Dort als Tante Lien en Anneke Grönloh.
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(Even tussen haakjes, ‘racisme’ is 
natuurlijk afgeleid van het Engelse 
“race”. Wij hebben het woord “ras”, 
dus zou het bij ons ‘rassisme’ moeten 
zijn, maar dat woord bestaat dus niet, 
overigens net zo min als dat, naar mijn 
mening, in Nederland racisme bestaat, 
als u mij nog volgen kunt).

Genoemde film werd groot in de 
VARA-gids aangekondigd, met een 
flink interview en een glossy om-
slagfoto (Dat kwam ze, tot hun grote 
verwondering en verontwaardiging, op 
zeshonderd opzeggingen te staan, dat 
was dan wel weer leuk. Ik was genood-
zaakt de gids meteen bij de zaterdag 
open te leggen).

In het interview werd ons aller Sylvana 
bewierookt door de interviewster, die 
onder andere gewaagde van de briljante 
wijze waarop zij weet te discussiëren, 
zelfs het woord ‘hermetisch’ viel. Dit 

terwijl ik het lieve mens nog nooit heb 
weten te betrappen op het zeggen van 
IETS dat ook maar ERGENS op slaat.

Maar het moet gezegd, ze kan lullen 
als Brugman. Ingewikkelde woorden 
en zinsconstructies rollen als gouden 
appelen op zilveren schalen van haar 
lippen, maar is ze uitgesproken dan 
vraag je je vertwijfeld af waar ze het 
over heeft gehad. Is dat wellicht de 
betekenis van ‘hermetisch’?

In genoemde film ging het erover dat 
de ‘politica’(!) bezig was een zetel te 
veroveren in de Mokumse Gemeen-
teraad. De politica was haar carrière 
begonnen door aan de tafel bij DWDD 
Martin Simek genadeloos terecht te 
wijzen toen hij het woord ‘zwartjes’ 
gebruikte. De man woont op zo’n Zuid 
Italiaans eiland, haalt die mensen uit 
het water en helpt ze, maar dat telde 
allemaal niet. Toen hij tot overmaat 

van ramp zei dat ie zelf een zwarte 
vrouw had, riep de politica: “Dat is 
geen excuus!” Tegen die tijd begint 
mijn hond het servies bij mij uit de 
buurt te halen, anders gaat dat allemaal 
door die televisieruit. Je denkt, dit is 
zo dom, hier zullen we nooit meer wat 
van horen, maar nee, vanaf dat moment 
begon de victorie.

Eerst vond Sylvie onderdak bij DENK, 
je denkt, goed zo, al het onbenul bij 
elkaar, maar daar was ze al gauw 
verdwenen. Dit deed de film waar we 
het over hebben af met één zinnetje. Zij 
ging door met een eigen partij.

Nou moeten we ons even realiseren 
dat dit alles plaats vindt in Mokum, en 
daar zijn wel meer gekke dingen aan 
de hand. En in de Gemeenteraad aldaar 
kijken ze niet op van een verschwarz-
ter nar meer of minder. Daar hebben 
ze alles al gehad, Hadjememaar, de 
Rapaljepartij, de Provo’s, de Kabouters 
en ga zo nog maar even door. Onze 
dierbare politica heeft dan ook een 
zetel behaald! Jawel.

Wat leert ons dit? Dat zij een inkomen 
heeft, dames en heren. En even een 

paar jaar goed zit. Goed voor haar. 
Maar jammer genoeg verlost ons dit 
niet van het verkrampte gezever over 
discriminatie en slavernij, dat ongetwij-
feld nog zal volgen. En we zitten net 
uitgeput bij te komen van de Zwarte 
Pietdiscussie. Terwijl die discussie 
helemaal niet nodig is. Zwarte Piet is 
namelijk helemaal geen neger.

Nee, Donald Duck is toch ook geen 
eend…

 

Oh Nederland, let op uw zaak…
Omdat ze zo verschrikkelijk gediscrimineerd wordt, en zo moet 
lijden onder het racisme in Nederland, en tot de bevolkingsgroep 
behoort die, zoals wij allemaal weten, in ons land nooit aan het 
woord komt, wat zeg ik, wordt genegeerd en onderdrukt, had Syl-
vana Simons verleden week een film van anderhalf uur op Prime 
Time op Nederland Twee.
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Anneke Gronloh tijdens het optreden op 30 oktober 2008

Een gesigneerd grammofoonplaatje
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Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen 
dat het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen 
ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?  

Bel voor een persoonlijk gesprek  010 851 62 80. 
Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA

 
 BTR REIZEN 

Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

    
  

 

 

 

 

 

vraag naar gratis reisbrochurevraag naar gratis reisbrochure    

5 dg. All Inclusive burreis Duitse5 dg. All Inclusive burreis Duitse  

Vulkaaneifel voor slechtsVulkaaneifel voor slechts  € 443,€ 443,--  p.p. p.p.   

Tweede Kerstdagtocht Tweede Kerstdagtocht   
      met Kerstdiner in Haarzuilensmet Kerstdiner in Haarzuilens  
              slechts € 61,50 p.p.slechts € 61,50 p.p.  
Inclusief:      Inclusief:      (boek met code 12 BTR)(boek met code 12 BTR) 

Reis per luxe touringcar 
Koffie met lekkernij 
Rondrit met gids door de  
Leidse Rijn en de Vechtstreek 
Kerstdinerbuffet 
Livemuziek 
Kopje koffie met bonbon  

  
  

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

8 dg. Kerstcruise over de Donau8 dg. Kerstcruise over de Donau  

MS Amadeus Silver al va. MS Amadeus Silver al va. € 998,€ 998,--  p.p. p.p.   

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Wunderland Kalkar va. in Wunderland Kalkar va. € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Bonte Wever Assen va. in Bonte Wever Assen va. € 239,€ 239,--  p.p. p.p.   



 Ken je dit nog? Allemaal een helmpje op en spuiten maar. Wat is hier aan de hand? Was u erbij? Herkent 
u de kledij? Heeft u er herinneringen aan? Als steuntje: het speelde zich allemaal af begin jaren zestig 
in Rotterdam. We zijn weer reuze nieuwsgierig naar verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf ons! 
Dat kan via info@deoudrotterdammer.nl of naar redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook 
groter (beter) te zien.   

  Walter van der Vlies: “Als schooljongen ging ik 
in vakanties vaak mee met de bodewagen van 
mijn oudste broer, die een lijndienst runde tus-
sen Rotterdam en Schoonhoven. Hard werken, 
sjouwen en een constante race tegen de klok. 
Rotterdam is altijd een belangrijke handelspart-
ner geweest met de haar omliggende omgeving, 
dus waren er veel zogenaamde bodediensten. De 
rijksverkeersinspectie verstrekte de vergunningen 
en daar werd streng de hand aan gehouden! Het 
CB is gesticht in een opwelling van logistiek 
inzicht, met veel voordelen, onder andere dat de 
leveranciers daar hun goederen konden afl everen. 
De bodes hoefden minder door de stad te jakkeren 
om goederen af te halen. Het lijndienstgebeuren 
is in de loop de jaren behoorlijk minder gewor-
den, omdat -door de betere infrastructuur- veel 
leveranciers hun goederen zelf gingen bezorgen. 
Trouwens: een bode heet tegenwoordig koerier.”

    Gerard Verkroost: “De foto uit DOR van 30 
oktober is van het allang geleden gesloopte bode-
huis aan de Kapitein Imanstraat, gelegen tussen 
Haringvliet en Burgermeester Van Walsumweg. 
De foto is genomen vanaf de cementsilo van 
betonfabriek ‘Befaro’, tegenwoordig ‘Mebin’, 
gezien de berg grind op de voorgrond. Ik kwam er 
veel in 1962/’67 om hoeveelheden grafi sch papier 
van Gimanexpapier per bode te verzenden door 
geheel Nederland. Alles is er gesloopt en er staan 
nu complete woningblokken. Helemaal achteraan 
te zien, een verhuiswagen van Jan Schut die toen-
tertijd in de Insulindestraat kantoor hield en nog 
steeds bestaat! Alweer een stukje verleden tijd!”

    Arie den Otter: “Ja, dat ken ik nog. Er kwamen 

daar 175 bodediensten uit heel Nederland. Ik was 
chauffeur bij Zuider-Expresse in Barendrecht. 
Bodedienst Barendrecht, Rotterdam, Delft, Den 
Haag. In 1979 failliet gegaan. Het bodehuis was 
daar in de jaren 1960-1970. In 1980 verhuisde 
het naar de Spaansepolder. Eén pakketje uit Den 
Haag naar Spijkenisse of Brielle sturen duurde 
drie dagen voor het op de plaats van bestem-
ming was. Je ontving f 1,50 voor een pakket. Dat 
moesten we met z’n drieën delen. De bode naar 
Rotterdam 70 cent, 10 cent voor het Bodehuis en 
70 cent voor de bode naar Brielle.”

    Wim de Reus: “Het Centraal Bodehuis was 
gelegen op de kruising van de Burgemeester Van 
Walsumweg en Oostmolenwerf. Nu is daar een 
grote fi etsenwinkel, Mega Bike. De knik in de 
weg is het Oostplein naar de Oostzeedijk. Ik zat 
op de Havelandstraat op de Land en Tuinbouw-
school Hugo de Vries, nabij de Goudeserijweg. 
Als we een tussenuurtje vrij hadden, liepen we 
via de veemarkt langs de Boezemweg naar het 
Oostplein. Ik weet niet wat voor bedrijf dat was, 
dacht toen een soort transportbedrijf. Over de 
werkzaamheden die je ziet: ik denk dat ze de 
Nieuwehaven aan het dempen zijn.”

    J. Oostdijk: “Deze foto is kennelijk genomen 
vanaf één van de panden aan het Haringvliet, die 
na het bombardement 1940 gespaard zijn geble-
ven. Het geeft zicht op (bovenin) het Oostplein, 
(links) de Groenendaal en gedeeltelijk (als ik mij 
de naam goed herinner) de Kaptein Imanstraat. 
Links, niet meer zichtbaar op de foto, was een op-
slag van bouwmaterialen voor de wederopbouw 
van het centrum van Rotterdam. Daar lagen veel 

betonnen rioolbuizen. Daarin sliepen zomer en 
winter steeds zwervers in. Tijdens de nachtdienst 
zag je er ook veel ratten lopen. Onderin de foto 
is nog juist zichtbaar een zandstortplaats, waar 
beton werd gemaakt. Alles voor de wederopbouw 
van Rotterdam.”

    Rinus Anker: “Kapitein Imanstraat 2, Rotterdam 
is de vermelding waaronder het Bodehuis in 
de volksmond bekend stond. De heer De Kok, 
oud-eigenaar van dit Bodehuis, vertelde mij vorig 
jaar dat zijn ouders aan het Achterklooster een 
verhuurbedrijf hadden van handwagens, die de 
bodediensten gebruikten om hun goederen vanaf 
het schip naar de klanten in de stad te brengen. 
Ook ambachtslieden gebruikten hun karren. 
In de meidagen van 1940 is dit gedeelte achter 
de Goudsesingel binnen de brandcirkel geheel 
weggebombardeerd en kon de zaak in een klein 
pakhuis in het Oude Noorden worden voortgezet. 
Rotterdam telde in de jaren vijftig circa zeven 
bodehuizen, hetgeen voor de gemeente aanleiding 
was in samenwerking met de bodediensten een 
centraal gelegen Bodecentrum in te richten. De 
stichtingskosten kwamen mede van de gemeente 
Rotterdam, de bodediensten werden aandeel-
houders. Nadat de stad Rotterdam weer verder 
opgevuld werd en bebouwd, is het Bodecentrum 
verplaatst naar de Spaanse Polder, waar het na 
uitkoop van de vele bodediensten is overgenomen 
door het bodehuis De Klok uit Nijmegen. Later 
verkocht deze het geheel weer en het fungeert nu 
onder de naam GLS.”

    J. van Putten: “Foto 176 roept bij mij een 
jeugdherinnering op. In de jaren zestig had mijn 
vader een klein bedrijfje (een technische instru-
mentmakerij, die inmiddels in handen van de 
derde generatie is) in de Herman Robbersstraat, 
waarboven wij ook woonden. Er moest natuur-
lijk wel eens een pakketje verstuurd worden en 
dan moest dat op het Centraal Bodehuis worden 
afgeleverd, want dat was een verzamelplaats voor 
verhuis- en transportbedrijven, zoals Van Gent en 
Loos. Dan stuurde mijn vader mij op de fi ets, een 
tweedehandsje dat 25 gulden had gekost, met een 
terugtraprem. Wat een gevaarlijk kreng, en zwáár! 
Ik was dus nooit zo blij met die opdrachten... 
Links, waar die auto’s rijden, heet tegenwoordig 
de Burgemeester Van Walsumweg en achter die 

bomenrij loopt dus het Groenendaal. In de verte 
zie je het Oostplein, met links (waarschijnlijk) het 
gemaal, rechts het bankgebouw (als ik ‘t me goed 
herinner stond er met grote letters op het dak: 
Amsterdam-Rotterdam Bank) met links daarvan 
de doorgang naar de Oostzeedijk en rechts, in de 
richting van het Havenziekenhuis, de Oostmo-
lenwerf, zo genoemd, omdat dat (nu verdwenen) 
haventje van belang was voor de molen die 
vroeger op het Oostplein stond. Ter hoogte van de 
vrachtwagen waar ‘Jan Schut’ op staat zou dus nu 
ongeveer die grote fi etsenwinkel moeten zitten en 
waar de dragline bezig is, zouden nu weleens de 
Koestraat en de Oostmolenstraat kunnen liggen. 
Dat betekent dat deze foto best genomen zou kun-
nen zijn vanaf het dakterras van het Witte Huis.”

    E. Dijkhuizen: “Het oude Centraal Bodehuis (CB) 
lag in de jaren vijftig aan de Kaptein Imans-
traat, in de buurt van het Oostplein. Later is het 
verhuisd naar een locatie in de Spaansepolder. 
De gebruikers waren Bodehuishouders, die eerst 
als zelfstandigen hun vak individueel in de stad 
uitvoerden. Vaak gebruikten zij door gebrek aan 
werkplek het trottoir als opslagplaats. Wat was 
hun functie? Wel, als iemand in Leeuwarden een 
pakketje naar iemand in Middelburg wilde sturen, 
belde hij de Eerste Sneek Expres. Die haalde het 
op en bracht het naar een vertrouwd centraal punt 
in Rotterdam, een bodehuis. Die bewaarde het tot 
er een vervoerder uit Zeeland langs kwam. Die 
leverde het af aan het adres in Middelburg. De 
gemeente wilde af van het oneigenlijk gebruik 
van de openbare weg en zette de eigenaren van 
de bodehuizen onder druk. Zij moesten samen-
werken om op een centraal punt hun vak te gaan 
uitoefenen. Natuurlijk was de weerstand bij die 
individualisten groot. Maar de gemeente won. En 
zo, ik dacht met medewerking van de Kamer van 
Koophandel, kwam het CB tot stand.
De heer M. Dubbeld, mijn schoonvader, was een 
van de oprichters. Evenzo zijn buurman daar, de 
heer Van Houten. Diens dochter was getrouwd 
met de heer Groote, die volgens mijn informatie 
de verhuizing naar de Spaansepolder heeft ver-
richt.”   

 Centraal Bodehuis maakt de tongen los   
  Overstelpt met reacties werden we ditmaal, toen het ging om de foto van het Cen-
traal Bodehuis (CB) in de krant van 30 oktober. Op deze pagina een bloemlezing 
uit de reacties. 
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:
Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

C o n c e p t  U i t v a a r t
010 - 419 08 72

W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

Uitvaart Zorgcentrum 
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam 
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam 
telefoon (010) 47 95 488

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan 

weten door hun jarenlange ervaring dat een uitvaart 

omringd moet zijn met zorg en respect. 

Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste 

details, en vooral ook de tijd nemen om de familie 

zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. 

Zodat emoties alle ruimte krijgen.

 Fons Oudshoorn
U I T VA A R T V E R ZO R G E R

We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respectmet zorg en respect

De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan 

weten door hun jarenlange ervaring dat een uitvaart 

omringd moet zijn met zorg en respect. 

Vandaar dat wij aandacht hebben voor de kleinste 

details, en vooral ook de tijd nemen om de familie 

zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. 

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent

geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent

bent u verzekerd van een perfecte prothese.
Op maat en met optimaal gebruikscomfort

Ook behandeling aan huis mogelijk.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

 
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

Martin Luther Kingweg 7      3069 EW  Rotterdam
www.restaurantcathy.nl      010 - 455 13 33

 WOENSDAG 5 DECEMBER SINTERKLAAS-
AVOND GEOPEND MET SINTERKLAAS IN 
HET RESTAURANT

 MAANDAG 17 DECEMBER GEOPEND
 (DOOR DE WEEKS PRIJZEN VAN KRACHT)

 MAANDAG 24 DECEMBER GEOPEND
 (WEEKEND PRIJZEN VAN KRACHT)

 KERSTDAGEN 25 EN 26 DECEMBER       
GEOPEND

 MAANDAG 31 DECEMBER GESLOTEN

 DINSDAG 1 JANUARI OPEN

VANWEGE DE FEESTDAGEN 
ZIJN WIJ:

Nu
€ 1.998,=“Bezoek onze showroom 

en laat u uitgebreid 
persoonlijk adviseren.”

100% 
op maat 
gemaakt

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE  Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl
www.welzijnswarenhuis.nl

 Inclusief elektrische sta-op en 
   relax/kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke   

bediening;
	Bekleding in stofsoort 1, andere stof-
 soorten ook mogelijk;
 Topswing hoofdsteun en opblaasbare 
 lendensteun.

Sta-op relaxfauteuil Fitform 542

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Bezoek onze facebook-
pagina! 

MODE 
MODE VOOR 
IEDER MOMENT

1e artikel 20%
2e artikel 30%
3e artikel 40%
4e artikel 50%

STAPEL-
KORTINGEN!



  Ik werk als vrijwilliger voor 
een ANBI-instelling. Van 
een kennis begreep ik dat ik 
dan recht heb op een vrijwil-
ligersvergoeding en dat die 
vergoeding volgend jaar ook 
nog eens omhoog gaat. Dat 
lijkt me allemaal vrij sterk, 
maar wel aantrekkelijk. Kunt 
u mij zeggen wat waar is? 

  De regels voor de vrijstelling voor 
vrijwilligers zijn vrij ingewikkeld. Het 
is in ieder geval niet zo dat u récht 
heeft op een vrijwilligersvergoeding. 
Het is aan de instelling waar u uw 
werk verricht om te bepalen of zij iets 
willen vergoeden en of ze ook iets 
kunnen vergoeden. De algemene regel 
is dat u € 150 per maand of maximaal 
€ 1.500 per jaar vrij van inkomstenbe-
lasting als vergoeding mag ontvangen.

     Voorwaarden 
Daarnaast is er de regel dat de uur-
vergoeding niet hoger mag zijn dan 
€ 4,50 (per uur). In ieder geval moet 

de instelling waar u actief bent een 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) of een sportvereniging of 
-stichting zijn en mag de organisatie 
niet onderworpen zijn aan vennoot-
schapsbelasting om voor deze vrij-
stellingen in aanmerking te komen. 
Andere voorwaarden zijn dat u het 
werk niet beroepsmatig doet en u niet 
in dienst bent bij deze organisatie.

   Inkomstenbelasting 
Ontvangt u meer dan het maxi-

male uurtarief of meer dan € 150 per 
maand, dan zijn uw inkomsten belast 
met inkomstenbelasting. Ontvangt 
u in totaal meer, omdat u naast de 
vergoeding ook betaald krijgt voor 
gemaakte onkosten, dan moet u bij 
de Belastingdienst kunnen aantonen 
dat de vergoeding inderdaad voor 
onkosten is en dat u na aftrek van de 
daarvoor betaalde vergoeding onder 
de maximale vergoeding blijft. Kunt 
u dat niet, dan is het gehele bedrag 
belast met inkomstenbelasting.

   Kasrondje 
In het verleden hebben ANBI-instel-
lingen geprobeerd met een zoge-
noemd kasrondje de fi scus te omzei-
len. De penningmeester maakte dan 
de maximale vergoeding over, met 
het verzoek dit bedrag weer als gift 
terug te storten. Op deze manier zou 
er gebruik gemaakt kunnen worden 
van de onbelaste vergoeding en zou 
dit bedrag ook nog eens aftrekbaar 
zijn. Daar is een stokje voor gestoken. 
Alleen wanneer de instelling de 
vergoeding kan betalen en de gift 
(het terugstorten) vrijwillig is, is een 
vergoeding of gift toegestaan.

   Verhogen 
Voor volgend jaar is het plan de maxi-
male vrijstelling te verhogen naar 
maximaal € 170 of € 1.700 per jaar. 
Of dit plan het ook haalt, hangt af van 
de besluitvorming in de Tweede én 
Eerste Kamer. Of dat zo is, weten we 
pas eind december.

   Recht op vergoeding 
Uw kennis heeft dus een beetje gelijk 
wat de vergoedingen betreft, maar een 
recht op een vergoeding heeft u niet. 
Of u een vergoeding krijgt, hangt af 
van de instelling waar u actief bent en 

 Aftrekpost voor vrijwilligers   
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  WOZ met terugwerkende 
kracht? 
Ondanks de stijgende woningprij-
zen kan het geen kwaad de WOZ-
waarde die de gemeente vaststelt 
kritisch te bekijken. Is uw bezwaar 
gehonoreerd, scheelt dat niet alleen 
onroerendezaakbelasting, maar 
vaak ook andere heffi ngen, zoals 
erfbelasting. Bezwaar maken tegen 
een vastgestelde WOZ-waarde kan 
tot zes weken nadat de beschikking 
is ontvangen of wanneer u de nieuwe 
eigenaar van een woning bent door 
koop of erfenis.

   Schenkbelasting schenken 
Wilt u een groter bedrag schenken 
dan de vrijstelling schenkbelasting 
(in 2018 voor kinderen € 5.363 en 
voor alle anderen € 2.147), dan is 
schenkbelasting verschuldigd over 
het meerdere. Gewoonlijk doet de 
ontvanger van de schenking aangifte 
schenkbelasting en hij/zij betaalt 
ook de verschuldigde schenkbelas-
ting. Maar het kan anders; zo kan 
de schenker zelf de verschuldigde 
schenkbelasting betalen. Dit noemen 
we schenken vrij van rechten. U bere-
kent dan de verschuldigde schenkbe-
lasting en telt die bij het te schenken 

bedrag op. Over dat totaal is de 
schenkbelasting verschuldigd, die de 
schenker voor de ontvanger betaalt.

   VVE-voorzitter beslist zelf 
Koopt u een appartement, dan heeft u 
geen woning, maar een appartements-
recht gekocht. U bent door de koop 
lid geworden van een vereniging van 
eigenaren. Samen met de andere le-
den/eigenaren beheert u het gebouw, 
dat eigendom is van de vereniging. 
Het belangrijkste orgaan van de ver-
eniging is de vergadering. Alleen daar 
mogen besluiten genomen worden 
over onderhoud of andere zaken die 
het pand aangaan. Soms heeft een 
vereniging een voorzitter of andere 
leden die menen op eigen houtje ook 
de nodige zaken te kunnen en mogen 
beslissen. Een dergelijke voorzit-
ter (of zulke leden) loopt het risico 
persoonlijk aansprakelijk te zijn 
voor genomen beslissingen. Zeker 

als de vergadering hen daartoe niet 
gemachtigd heeft, kan de vereniging 
ze persoonlijk aansprakelijk stellen.

   Schenken als bewindvoerder 
Iemand die onder bewind staat, heeft 
soms een groot vermogen. Zeker na 
verkoop van een huis en opname in 
een zorginstelling komt daarom bij de 
bewindvoerder nogal eens de vraag 
of uit dat vermogen geschonken 
mag worden. Vooral de toekomstig 
verschuldigde erfbelasting is daarbij 
een motivator. De rechter moet voor 
dergelijke schenkingen toestemming 
verlenen en is daarmee meestal niet 
scheutig. Een eenmalige schenking 
wordt meestal toegestaan, maar al-
leen als de fi nanciële positie van de 
onderbewindgestelde er niet onder 
lijdt. Hierbij is de vrijstelling in box 
3 leidend. Schonk de onderbewind-
gestelde al regelmatig, dan mag de 
bewindvoerder daarmee doorgaan.

  Uit de praktijk 

  Wat doet u als bij een overlijden blijkt 
dat degene die een nieuw testament 
wilde maken, omdat hij of zij som-
mige erfgenamen wilde schrappen, dit 
concepttestament uiteindelijk nooit 
getekend heeft?
Het is overduidelijk dat de erfl ater 
bepaalde bedoelingen had, maar omdat 
de handtekening niet onder het nieuwe 
testament is gekomen, is het nieuwe 
testament niet geldig; wat nu?
Als de ‘bijna-niet-erfgenamen’ berusten 
in het feit dat ze eigenlijk niet zouden 
erven en afzien van erfenis of legaat, 
dan is er op dat punt geen probleem. 
Maar wat doet u als ze er niet in 
berusten en toch hun erfdeel opeisen, 
al is daar wel een juridische, maar geen 
morele grond voor?
Voor ons als bemiddelaar zijn dat moei-
lijke vragen. Zeker als we de erfl ater 
goed hebben gekend, is het soms on-
verteerbaar dat iemand die bijvoorbeeld 
de boel belazerd heeft, toch erft. Het 
burgerlijk wetboek vertelt ons wel wie 
onwaardig is om te erven (dwz. wie niet 
kan en mag erven); denk daarbij aan 
moord, bedreiging of verduistering van 
het testament. Dit is echter natuurlijk 
meestal niet het geval. Vaker gaat het 
om een klein vergrijp of geschonden 
vertrouwen.
Soms trekt tact de ‘bijna-niet-erfge-
naam’ over de streep en ziet hij af van 
erven. Soms neemt hij genoegen met 
een kleiner deel en soms ziet hij toch in 
dat de erfl ater echt andere bedoelingen 
had en stemt hij uiteindelijk in met het 
bijna-testament.
Wij als bemiddelaar of executeur kun-
nen nog wel over een niet gegunde erfe-
nis heen stappen, maar voor de naasten 
is en blijft dit erg lastig en een ergernis.

?

l uw erfcoach en meer l

  Koop nu uw postzegels  
We schreven het al eerder, maar 
bij het naderen van 31 december 
wijzen we u er graag nog een keer 
op. De prijs van postzegels gaat in 
2019 weer omhoog. Koop dus nu 
uw postzegels en u bent net wat 
goedkoper uit.

   Schenken aan culturele 
instelling  Sommige giften 
zijn aftrekbaar voor de inkom-
stenbelasting. Schenkt u aan een 
culturele instelling, dan mag u de 
gift met 1,25 vermenigvuldigen 
tot maximaal € 1250. Periodieke 
giften kunnen helpen uw inkomen 
te verlagen. Hiervoor gelden 
namelijk andere voorwaarden. Zo 
krijgt u hierbij niet te maken met 
een drempel. Schenken is handig 
als uw belastbaar inkomen rond de 
grens van € 36.346 schommelt en u 
door te schenken onder dit bedrag 
uitkomt, waardoor u € 1346 extra 
ouderenkorting kunt ontvangen. 
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.budget-uitvaartverzorging.nl 
email: info@uvvw.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

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Hertenbiefstuk
met bospaddenstoelensaus en stamppot

(incl. �es heerlijke rode wijn)

Hertenbiefstuk
met bospaddenstoelensaus en stamppot

(incl. �es heerlijke rode wijn)

Weissenbruchlaan 8, Rotterdam

Tel. 010-4611988, info@facet.nl

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Kerst in Londen
6-daagse busreis

Kerst in Brussel, Brugge en Leuven
5-daagse busreis

Kerst aan de Costa Brava
8-daagse busreis

Kerst in Thüringen
8-daagse busreis

Kerst en Oud & Nieuw in Zuid-Tirol en 
het Zwarte Woud - 12-daagse busreis

Kerst in stijlvol Praag
8-daagse busreis

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

*  Reissom p.p. excl. € 19,50 reserveringskosten 
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Reiscode: kdlon02

Reiscode: kdbrs03

Reiscode: kdsnt01

Reiscode: kdwei01

Reiscode: kdde304

Reiscode: kdpra04

€ 499*
p.p. 

€ 419*
p.p. 

€ 599*
p.p. 

€ 749*
p.p. 

€ 879*
p.p.  

€ 639*
p.p. 

Kerst in Drenthe
6-daagse busreis

Reiscode: kdzla01

€ 499*
p.p. 

De mooiste kerstreizen met gegarandeerd vertrek!

Openings�jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro� erdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro� erdam
Tel 010 7370866

Geldig t/m zaterdag 1 december 2018

€ 5,95
 

Bami Paëlla of 
Tagliatelle. 

Nu 400 gram  
       voor

 

Gevuld met mosselen 
garnalen en kabeljauw.

+ 100 gram GRATIS

TOTALE 
OPHEFFINGS-
UITVERKOOP!

Style by Vreugdenhil!
www.stylebv.nl 

Buijs Ballotstraat 51 ‘s-Gravenzande
Tel. 0174 41 79 47 

E-mail info@vreugdenhilstijlmeubelen.nl

NA MEER DAN 40 JAAR 
STOPPEN WIJ ERMEE! 

ALLES MOET WEG! 
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Pieten zijn geen slaven, zoals men 
tegenwoordig suggereert. Ze zijn 
helpers, ondersteuners van de goedhei-
ligman die al behoorlijk oud en niet 
meer goed ter been is. En deze lieve 
man is er voor zijn Pieten! Als alles 
hen even teveel wordt, kunnen ze bij 
hem uithuilen. Onlangs had ik het 
voorrecht hem te ontmoeten in zijn 
prachtige suite. Samen voor de open 
haard, starend naar het vuur, zag ik de 
tijd van eenvoud, warmte en gezel-
ligheid. De rode kinderwangetjes van 
opwinding voor het feest dat komen 
zou. De verjaardag van Sinterklaas op 
5 december! Ik zag mijn kleine zelf en 
vertelde het de Sint:

Zo ging dat
Een woning, een vader, een moeder en 
drie kinderen. Uren schreef ik brieven 
voor in mijn schoen bij de kachel. 
Over wat ik graag wilde hebben, hoe 
lief ik Sinterklaas vond en dat ik soms 
te doen had met zijn mooie witte 
schimmel, waarvan ik nooit begreep 
hoe hij over de daken kon lopen. Ook 
deed ik een winterpeen en wat stro 
voor het lieve beest bij de brieven.
Er werden liedjes gezongen en soms, 
vanuit het niets, vlogen er pepernoten 
door de lucht. Toen er op een avond 
eentje door het mica van de kachel 
vloog, zag ik mam rood aanlopen! Ze 
kon niet anders dan een van de pieten 
de schuld geven. Vader, inmiddels 
terug van zijn toiletbezoek, kreeg een 
dodende blik toen hij vroeg of moe-
ders het zo warm had voor de kachel.
Mijn moeder had een rijke fantasie 
in deze tijd. Vaak genoeg zag ze de 
zwarte Pieten over de daken lopen. 
Hoe ik ook naar buiten staarde: ik zag 
ze nooit! Wat had ik graag ook zo’n 
bril als mijn moeder gewild.
En dan pakjesavond, dat was me wat! 
Iedereen in rep en roer. De geur van 
erwtensoep, pepernoten, gevulde 
speculaas, banketletter, een steelpan-
netje met kokende melk dat stond aan 
te branden, sigarettenrook, gemalen 

koffiebonen en warme chocolademelk 
vulden de woonkamer. Dat alleen al 
gaf een intense staat van opwinding en 
dan moest Pakjesavond nog begin-
nen. Vreemd vond ik dat mijn ouders 
ineens niet meer normaal met elkaar 
konden praten. Alles ging fluisterend 
het ene oor in en het andere oor weer 
uit. En dan niet te vergeten de lessen 
in gebarentaal die voorbij kwamen. 
Een vreemde gewaarwording.
Dat mijn ouders ook nog eens last 
hadden van een zenuwtrek aan één 
oog linkte ik aan een ritueel en deed 
vrolijk mee! Een hard gebonk op de 
kamerdeur stokte deze 5 december 
mijn adem. En weer was mijn vader 
er vandoor. Zijn blaas was in deze tijd 
blijkbaar aan de zwakke kant. Met 
mijn broers en moeder keek ik voor-
zichtig om het hoekje. Oh mijn hemel, 
wat ik toen zag: ‘een dooie vent’ voor 
de deur en mijn vader nergens te vin-
den. Er was iets heel goed mis!
“Cadeaus!”, riep mijn moeder en 
sleepte de kerel naar binnen. Herken-
baar was zijn jas! Liet ik nou net zulke 
gordijnen hebben voor de schuifdeur 
van de tussenkamer, mijn slaapplek 
op één hoog achter. En paps was 
kleermaker!
De man begon te zingen, er kwam 
geluid uit hem. Ik schopte er eens 

tegen, en nog een keer, en nog een 
keer. Leefde hij nou of niet! Toen mijn 
vader, inmiddels weer aanwezig, het 
lijf open knipte, waardoor zijn inge-
wanden de vloer bedekten, begreep ik 
dat dit de zak van Sinterklaas moest 
zijn in een ietwat andere uitvoering 
dan ik gewend was en waarom het 
gele mierzoete suikerbeest, dat mij 
was toebedeeld, niet ongeschonden uit 
de strijd was gekomen. Er was niets 
meer van heel, net als de chocolade-
letters, die ook een flinke opdonder 
hadden gekregen! En het geluid? Dat 
was de verrassing voor mijn broer, een 
transistorradio!

Toen ook Zwarte Piet nog even gedag 
kwam zeggen, omdat hij in de buurt 
was en mijn moeder bij het afscheid 
een flinke pakkerd gaf waar zij een 
smoezelig gezicht aan overhield, was 
het feest compleet. Iedereen blij met 
die Pieterknecht zo zwart als roet!

“Ja, mijn kind wat een mooie tijd!”
Het vuur dooft; slapend laat ik Sinter-
klaas achter. “Welterusten lieve man! 
Tot volgend jaar!”   
   .

Anita van Bruggen-Knape
evanbruggen@hetnet.nl

Sinterklaas, wie kent hem niet
Er is al veel over geschreven, 
toch waag ik ook nog maar 
wat letters eraan. Alle heisa 
en ophef over een traditioneel 
kinderfeest dat niet meer 
mag zijn zoals het ooit was. 
Sinterklaas is Sinterklaas, 
daar hoort niet aan gesleuteld 
te worden. Pieten zijn zijn 
knechten, ze zijn zo zwart als 
roet! Logisch als je dag in, 
dag uit in een schoorsteen 
kruipen moet om het één en 
ander te bezorgen.

Pepernoten die door het micaruitje van de kachel vlogen...

En hoewel Cor in die tijd bekend 
stond als een alleskunner, was het zich 
opsplitsen en op twee plaatsen tegelijk 
zijn, ook hem nog niet gelukt. Dat was 
de reden, dat hij mij vroeg voor hem 
waar te nemen bij de wedstrijd van 
Feyenoord tegen Malmö. Hij zelf zou 
PSV-Saint Etiënne doen, mede omdat 
hij in het PSV-stadion over dokafaci-
liteiten beschikte, wat hem een voor-
sprong gaf op de concurrentie. Cor 
maakte voor voetbalfoto’s wel vaker 
gebruik van goedwillende amateurs, 
maar ik voelde me zeer vereerd.

Goede raad
Op het veld in de Kuip en ook nog met 
een Europacupwedstrijd, ik kon wel 
dansen, maar deed het niet. Nee, ik 
luisterde aandachtig naar de aanwij-
zingen van Cor. Honderd millimeter-
lens gebruiken en scherp stellen op 
de penaltystip, dan zijn alle opnames 
binnen het strafschopgebied scherp en 
daar gaat het natuurlijk om. Knippen 
als je maar dènkt dat het wat wordt, 
liever drie rolletjes met niks dan een 
gemist doelpunt. En zo min mogelijk 
achterhoofden, maar àls je een foto 
van een doelpunt hebt, dan direct een 

foto van het gras maken, dan gaat het 
zoeken in de doka sneller. En dan nog 
wat, fotografen mogen niet uit het vak 
naast het doel komen, maar omdat jij 
nieuw bent, moet je maar proberen 
of je achter de goal kan komen. Dat 
levert vaak mooie plaatjes op en 
misschien een officiële waarschu-
wing, maar dat maakt voor jou niet 
zoveel uit. Met al die goede raad, een 
perskaart en een stapel rolletjes ging 
ik naar het stadion.

Concurrentie
Man, wat een ervaring is dat, lopen 
op het heilige gras, waar je schoenen 
bijna tot je enkels in wegzakken en al 
die mensen op de tribune die zingen 
en stampen. Wat moet dat voor een 
tegenstander deprimerend zijn.
Maar dan de wedstrijd, sjonge jonge 
wat een sfeer. Een nul, twee nul Pétur 
Péturson. De Kuip schudde, maar ik 
had ze alletwee gemist. Sportfoto’s 
maken is wel degelijk een vak. Maar 
toen, de 45ste minuut, vrije schop 
Feyenoord, randje strafschopgebied, 
dàt was mijn kans. Ik verliet het 
fotografenvak en sloop achter het 
doel, wat mij op een hoop gevloek van 

mijn collega’s kwam te staan, want de 
concurrentie is moordend.

Goal
Ik had een prima plaatje voor de lens. 
Iedereen stond erop; de nemer van 
de vrije trap, Jan van Deinsen, Wim 
Jansen en de keeper van Malmö; een 
lekker plaatje, al zeg ik het zelf. Die 
Cor had er wel kijk op: achter het doel 
maak je beslist de mooiste foto’s.
Vinger aan de ontspanknop, komt dat 
schot... Goal. Ik wist niet hoe snel ik 
een foto van de grasmat moest maken, 
ik had een doelpunt op de gevoelige 
plaat vastgelegd. De rest van de wed-
strijd ging een beetje langs me heen, 
zo vol was ik van de foto die ik had 

gemaakt.

Pure teleurstelling
Laat op de avond, in de doka, met Cor 
de film ontwikkeld, gedroogd en snel 
in de vergroter, want zelfs Cor was en-
thousiast geworden van mijn verhaal. 
Hij spoelde als een razende naar de 
grasfoto en ging toen één negatief te-
rug, dat was dé foto. In eerste instantie 
werd Cor nog enthousiaster, maar al 
gauw sloeg de stemming om naar pure 
teleurstelling. “De bal staat er niet 
op”, zei hij, “en dat is een vereiste.” 
“Hoe kan dat nou? Ik kreeg die stuiter 
bijna op mijn lens”, antwoordde ik, 
“het is dat er een net tussen zat, maar 
anders.” “Ik zal hem voor je afdruk-

ken, maar je zal zien, géén bal.” We 
bekeken de foto minutenlang, maar 
inderdaad, geen bal. Mijn voorstel er 
dan een bal in te plakken, ging tegen 
alles in wat Cor aan professionaliteit 
in zich had. Ik kreeg de foto mee, 
maar de negatieven verdwenen in de 
prullenbak. Veel later ontdekte ik thuis 
de bal, die er dus wel degelijk op blijkt 
te staan. Bekijk de foto nog maar eens 
goed en let vooral op de broek van 
Wim Jansen. Jammer van dat knoopje 
in het net, anders had hij zo de krant in 
gekund. Zo zie je maar; het leven van 
een fotograaf gaat niet over rozen.

Ton Dubbeld
tondubbeld@kpnmail.nl

Toen foto’s nog ontwikkeld moesten worden
Het lijkt wel een eeuw geleden, maar het is nog geen veertig 
jaar terug. De bekende sportfotograaf Cor Vos zat met een dilem-
ma; Eindhoven of Rotterdam, want op 24 oktober 1979 speelde 
zowel PSV als Feyenoord thuis een wedstrijd in de Europacup.
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

TEL. 0172 - 469696

€20
vanaf

p.p.

Kerstmarkt
ga een dagje mee 

shoppen op de

Blijf er niet 
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, 
enkels of knieën? Heeft u reuma of 
diabetes? Laat onze specialist de 
conditie van uw voeten controleren. 
U ontvangt een vrijblijvend persoon-
lijk advies.

Last van 
uw voeten?

Schiedamsedijk 76a Rotterdam: 
Wacht niet langer en maak 
eenvoudig een afspraak via
T. 010 412 37 25 

www.pendersvoetzorg.nl 

Maak een 

afspraak voor een 

gratis 

voetcheck

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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Van Leeuwen was een opmerkelijk 
mens in vele opzichten. Over hem 
doen tal van vaak smeuige verhalen de 
ronde, waarvan het waarheidsgehalte 
vaak moeilijk te achterhalen is. Als 
tiener op de H.B.S. zou hij gepest en 
genegeerd zijn door zijn medeleerlin-
gen omdat hij van eenvoudige komaf 
was. Zijn vader had een kleine borstel-
fabriek en Van Leeuwen zou toen ge-
zegd hebben, dat hij maatschappelijk 
gezien verder zou komen dan wie van 
zijn kwelgeesten ook. Hij heeft woord 
gehouden. In een reeks artikeltjes 
wordt Van Leeuwen herinnerd waarbij 
overleveringen en rondzwervende 
verhalen mede de basis vormen.

Het Vrije Volk
Na zijn schoolopleiding ging Van 
Leeuwen aan het werk als journalist 
bij het Vrije Volk. Omdat jonge, aan-
komende journalisten nog weinig kaas 
van het vak hadden gegeten schreef 
Van Leeuwen voor hen (en in eerste 
instantie ook voor hemzelf) een cursus 

als houvast, waarvoor ook andere dag-
bladen belangstelling kregen. Het NTI 
in zijn prilste vorm was geboren.

Tegenprestatie
De oorlog bracht zijn activiteiten niet 
tot stilstand. Op zijn fiets bracht hij 
zelf de Engelse lessen rond, wat op 
zich al levensgevaarlijk was, maar 
door zijn achtergrond (hij was half 
jood) liep hij nog extra gevaar. Hij zou 
professoren hebben verborgen die als 
tegenprestatie de nieuwe cursussen 
voor hem zouden schrijven.

Avenue Concordia
Toen de tanks met de bevrijders 
Nederland binnenreden plakte hij er 
advertenties op in de stijl van ‘Wilt 
u de bevrijders kunnen verstaan, leer 
dan Engels bij het NTI’. In die tijd 
kende de onderwijsinstelling 30.000 
inschrijvers. Het bedrijf vestigde 
zich aan de Avenue Concordia om in 
korte tijd door te groeien. Met op zijn 
kantoor een vijver waarin kaaimannen 

waren ondergebracht. Toch iets anders 
dan een aquarium met guppies.

Gouden kranen
Het NTI verhuisde van de Avenue 
Concordia naar de hoek Hilledijk/
Paul Krügerstraat op Rotterdam-Zuid. 
Excentriek als hij was zou hij na een 
reis door de Verenigde Staten met 
een cowboyhoed op, gezeten op een 
paard de Hilledijk over gereden zijn. 
Meestal was hij echter aangewezen op 
een van zijn twee Rolls Royces met 
een jonge Aziaat aan het stuur. Het 
merendeel van het jaar verbleef hij in 
zijn villa in het Zuid-Franse Mougins, 
nabij Cannes. Daar hield hij zijn flam-
boyante feesten. Of hij voer met zijn 
kapitale jacht Horizon rond de aarde. 
Omringd door een luxe die onderwerp 
was van vele krantartikelen en tele-
visieuitzendingen. Iedereen herinnert 
zich nog de geitenleren bekleding van 
de hutten en de gouden waterkranen, 
omdat Van Leeuwen de verchroomde 
exemplaren zo gemeen vond glimmen. 
Toen hij zich een nog groter jacht aan-
schafte - de Horizon 2 - was hij nog 
niet tevreden. Hij had er behoorlijk de 
pest over in dat een Arabische sjeik 
een nog groter jacht had gekocht met 
aan boord… een complete hartope-
ratiekamer. En dat had Van Leeuwen 
liever zelf bedacht.

Ronny Tober
Op zijn jacht waren veel BN’ers te 
gast, onder wie Ronny Tober, met wie 
hij zelfs een singletje opnam, getiteld 
‘Samen in een bootje’. Het is, in 
tegenstelling tot de meeste bedrijven 
van Van Leeuwen, geen hit gewor-
den. Het concern dat hij startte heeft 
na een lange bloeiperiode dan toch 

het loodje moeten leggen. Maar toen 
had Van Leeuwen zijn bedrijven al 
overgedaan aan Vendex. En de prijs 
die hij daarvoor ontving? Daarover is 
de informatie niet eenduidig.

John Collee
johncollee@hotmail.com

De prins van de Hilledijk
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de grondlegger van het 
Nederlands Talen Instituut werd geboren. Bram van Leeuwen, 
die later de adellijke titel Prince de Lignac zou verwerven. 
Volgens hemzelf omdat hij in WO II in het verzet had gezeten, 
volgens anderen kwam de titel van een berooid Italiaans edel-
man die dringend om geld verlegen zat. Maar goed, de waarheid 
zal wel nooit komen bovendrijven. 

Het jacht van Bram van Leeuwen had gouden kranen

De oude Laurenskerk-van-voor-de-
oorlog speelde postuum een rol bij 
ons thuis als sinister decorstuk bij 
de verhalen van mijn vader over de 
oorlog. Hij had het bombardement 
meegemaakt en kort na die dramati-
sche dagen struinde hij ter plaatse over 
het puin op de kaalgeslagen vlakte. 
Zestien was hij. De kerk mocht je niet 
in vanwege het gevaar van vallend 
puin, maar welke jongen van die 
leeftijd luistert zo netjes naar goedbe-
doelde instructies?

Vanzelfsprekend moest er ‘binnen’ 
worden gekeken. Kon je trouwens 
nog spreken van ‘in de kerk’ als er 
eigenlijk nog nauwelijks onderscheid 
was tussen binnen en buiten? De 
hemel was, hoewel onbereikbaar, bijna 
tastbaar, wat dat betreft beantwoordde 
het Godshuis nog aan zijn bestem-
ming: gebouwd om de hemel nabij de 
mensen te brengen.

Vallende stenen
“Als je in de toren stond”, vertelde hij, 
“keek je zo naar boven, alle vloeren 
waren weg.” En ja, er was gevaar van 

vallende stenen…. Jaren later was hij 
enorm verrast dat de kerk zo mooi uit 
zijn as was herrezen: “Ik heb ‘m nog 
nooit zo licht gezien”, zei hij op zijn 
oude dag.

Blikvanger
Op het oude schilderij van Anton 
Muller zien we het voormalige interi-
eur, zoals we dat van middeleeuwse 
kerken gewoon zijn. Blikvanger is 
eigenlijk het imposante orgel. Dit was 
gebouwd tussen 1790 en 1828 door 
Andries Wolfferts voor een bedrag van 
‘tenminste Hfl. 65.000,- , doch Hfl. 
70.000,- niet te bovengaande’.

Brand
Dit orgel verving het in het midden 
van de 17e eeuw gebouwde orgel 
van de Antwerpse Hans Goltfuss, dat 
eigenlijk nooit goed was bevallen. 
Leuk detail is dat het oxaal van dat 
orgel werd gesteund door twee houten 
kolommen die waren vervaardigd uit 
de grote mast van het admiraalsschip 
van Maarten Harpertszoon Tromp, de 
‘Amalia’. Deze kolommen stonden 
later in één van de kapellen van de 

kerk opgesteld en zijn met de brand 
verloren gegaan.

Groene gloed
Van Anton Muller hadden we al sinds 
1951 een groot schilderij in huis, een 
boereninterieur met een bordurend 
vrouwtje. Dit orgelschilderij, zo mo-
gelijk nog groter, was geschilderd met 
dezelfde groene gloed (’toets’) als het 
eerste. Onmiskenbaar dus een Muller. 
Volgens gegevens werd Anton Muller 
op 12 maart 1887 geboren en overleed 
hij op 5 april 1979. Waarschijnlijk was 
hij een Rotterdammer. (Wie weet meer 
over hem? Er was ook een Duitse 
Anton Muller en zelfs een Weense, 
maar vermoedelijk gaat het hier toch 
om een plaatsgenoot.)

Sacrale
Hij wist trefzeker het sacrale van de 
kerkruimte te vangen in zijn schilderij, 
waar via bovenramen zacht en uitnodi-
gend het zonlicht valt en als je goed 
luistert, hoor je bijna het orgel… Ner-
gens is zo duidelijk het moment aan 
te geven waarop de tonen voorgoed 
verstomden. Het was Ida Gerhardt, 

Schilderij van oud interieur Laurenskerk
In De Oud-Rotterdammer van 18 september las ik (helaas te laat) een oproep om langs te komen 
op 29 september met Laurenskerk-gerelateerde voorwerpen. De dag was net voorbij, anders had ik 
een aardig object gehad om de dag op te luisteren: een groot interieurschilderij van rond 1900 door 
Anton Muller.

die dichtte (Het carillon): Nooit heb 
ik wat ons werd ontnomen zo bitter, 
bitter liefgehad.

Marcel Deelen

06-83572448
marcelvanellen@live.nl
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Kerstmatinee Urker Mans Formatie
In de Breepleinkerk treedt zaterdag 22 december de Urker Mans Formatie op tijdens een kerstmatinee. De bood-
schap van vrede en heil werd en wordt nog steeds gebracht. De zangers zingen het in de traditionele bewerking 
van Gruber. Volgende programmaonderdelen zijn onder andere: Gloria in Excelsis, How beautiful are the feet, 
Christmastide en Cantique de Noel. Mark Brandwijk bespeelt het orgel. Aan het eind van het concert is een collecte 
voor het onderhoud van kerk en instrumenten. De benefietconcerten zijn een initiatief van Martin Mans (zie ook 
elders op deze pagina’s).
 
Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!
Letterlijk oud en nieuw combineren in een puur nostalgisch uitje? 
Boek dan de traditionele oliebollenrit! Rotterdam van toen en nu 
in Miniworld, piepklein; met een historische tram door de stad; 
en een heerlijke oliebol van Richard Visser, ter plekke opgehaald 
met de tram waar anderen uren in de rij voor staan! Voor u wordt 
teruggebracht naar Rotterdam Centraal Station bezoekt u nog het 
betoverende Trammuseum. Gaat u mee? Voor meer info en het 
boeken van uw ticket: https://miniworldshop.nl/product/oliebollen-
rit/ of 010-2400501
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaar-
ten
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 de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verza-
meling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informa-
tie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa 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 spul-
letjes 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 dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 

Eindejaarsconcert Martin Mans in Laurenskerk
Martin Mans geeft donderdag 27 december een orgelconcert in de Laurenskerk in Rotterdam. In de pauzes is tijd 
voor meet en greet. Elke bezoeker krijgt een gratis cd! Het orgel staat in deze tijd weer volop in de aandacht. De 
mogelijkheden zijn legio. ‘Je hebt een heel orkest tot je beschikking’ zijn woorden die de organist vaak gebruikt. 
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen met korting naar dit concert. Zie elders op deze pagina’s.
 

November en december
 
Kerstmarkt Opnieuw & Co
Bezoek nu de gezellige kerstmarkt van Opnieuw & Co. 
Het hele jaar door worden kerstspullen door onze me-
dewerkers uitgezocht en bewaard voor de kerstmarkt. 
Kerstballen in alle kleuren, slingers, houten rendieren, 
kunstbomen, kerstdorpjes. Te veel om op te noemen, 
u vindt het bij ons. Er is een kerstmarkt in al onze 
vestigingen. Komt u ook kijken?
 

Dinsdag 4 december
 

Taxatiedag van munten, penningen en bankbiljetten
Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en bent u altijd al nieuwsgierig naar de waarde 
ervan? Dinsdag 4 december a.s. wordt er een taxatiedag gehouden in het Van der Valk Hotel, 
Parallelweg Zuid 185 te Nieuwerkerk aan den IJssel, van 11.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Zaterdag 8 december
 
Winter Art Fair in 
Isala Theater
Kunstkring Capelle 
organiseert zaterdag 8 
december tussen 11.00 
en 16.00 uur in het Isala 
Theater (Stadsplein) te 
Capelle aan den IJssel 
haar traditionele WINTER 
ART FAIR. Zo’n 25 kun-
stenaars bieden, verdeeld 
over twee verdiepingen 
(lift aanwezig), hun unieke 
werk aan. Meer infor-
matie: Mieke Chantrel, 
06-41521911.

 

Donderdag 13 december

Schuif aan voor verse vis in 
Restaurant De Dames
Donderdagavond 13 december aan-
schuiven in Restaurant & theehuis 
De Dames om te genieten van de 
uitgebreide verse visschotels en 
vertel zelf, of luister naar, visverha-
len. Deelname € 29,75. Leefgoed 
de Olifant, Groenendijk 325, Ver-
Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Reserveren en meer info: leefgoed.
nl/agenda.
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A Happy Dixie Christmas met DSC
De Dutch Swing College Band, Nederlands bekendste jazzorkest, organiseert in samenwerking met het ss Rot-
terdam op kerstavond, 24 december, een Kerstdiner Dansant aan boord van het stoomschip Rotterdam. In de 
sfeervolle omgeving van de Queens Lounge kan tijdens het viergangen diner op de swingende muziek van de 
Dutch Swing College Band gedanst worden. Kerstklassiekers als ‘Jingle Bells’, ‘Let It Snow’ en ‘Rudolph The 
Red Nosed Reindeer’, worden nieuw leven ingeblazen met de onmiskenbare Dutch Swing College sound.
 
Vistafelen met verhalen in Restaurant De Dames
Schuif donderdagavond 13 december gezellig bij aan tafel in Restaurant & theehuis De Dames op Leefgoed de 
Olifant om te genieten van de uitgebreide verse visschotels die de keukenbrigade u voorschotelt en vertel zelf, 
of luister naar, de visverhalen. De Zeeuwse, gepassioneerde chefkok Erwin van De Dames weet daar alles van en 
zal zelf zeker een steentje aan de gesprekken bijdragen. Het begint om 18 uur. Deelname is € 29,75. Leefgoed de 
Olifant vindt u midden in de natuur op een kwartiertje van het centrum van Rotterdam. Parkeren is altijd gratis 
bij Restaurant & theehuis De Dames, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Reserveren en meer info: 
leefgoed.nl/agenda.
 
Kamerkoor Capella geeft kerstconcert in Pelgrimvaderskerk
In de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam Delfshaven geeft Kamerkoor Capella Rotterdam zaterdag 15 december 
een kerstconcert. Medewerking verlenen Gerard van der Zijden, orgel , Ronald Jochems op piano en Katja 
Dirven, cello. De algehele muzikale leiding is in handen van Helène Verbraak. Zie ook elders op deze pagina’s.
 
Taxatiedag in Van der Valkhotel
In het Van der Valkhotel in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt dinsdag 4 december een taxatiedag van munten, 
penningen en bankbiljetten gehouden. De experts zijn Karel de Geus Muntveilingen B.V. uit Veldhoven (040 
- 212 34 55), Romunt B.V. Numismatiek uit Roermond (0475 - 316 010) en Mevius Numisbooks B.V. uit Vrie-
zenveen (0546 - 561 322), samen goed voor meer dan 100 jaar aan kennis en ervaring. Zij taxeren kosteloos de 
door bezoekers meegebrachte munten, penningen en bankbiljetten op basis van de huidige marktwaarde. Men 
kan zich tijdens deze dagen ook vrijblijvend laten informeren over inlevering voor internationale muntenveilingen 
of eventuele verkoop na legitimatie. Zie voor meer informatie elders op deze pagina’s of op www.munttaxatie.nl.
 
Kunstkring Capelle houdt Winter Art Fair
In het Isala Theater houdt Kunstkring Capelle zaterdag 8 december haar Winter Art Fair. Zo’n 25 kunstenaars 
tonen daar mooi beeldhouwwerk, keramiek, schilderijen, glaswerk, zijde, kunstfotografie, enz.. Zeker de moeite 
waard om te komen kijken en kennis te maken met de kunstenaars. De Winter Art Fair is gratis toegankelijk voor 
iedereen en lekker droog en warm binnen. De boom met lichtjes in de hal zorgt voor een gezellige kerstsfeer. 
Iedereen is welkom om te genieten van muziek en kunst.
 

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 
Zaterdag 15 december

Kerstconcert Capella Rotterdam
Kamerkoor Capella Rotterdam geeft zaterdag 15 december een gevarieerd kerstconcert in de 
Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, Rotterdam Delfshaven. Kerstliederen uit verschillende 
landen en carols van Rutter worden uitgevoerd. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 17.50, in de 
voorverkoop € 15.00, te bestellen via www.capellarotterdam.nl of per telefoon 010-4612719. Komt 
allen en vier het kerstfeest in de Pelgrimvaderskerk!

Zaterdag 22 december
 
Stille Nacht met de Urker Mans Formatie in Breepleinkerk
Zaterdag 22 december om 11.30 uur is het kerstmatinee in de Breepleinkerk. De mannen, onder 
leiding van Martin Mans, treden op in traditionele kleding. Het programma is samengesteld rond 
het thema ‘200 jaar Stille Nacht’. Locatie: Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104, Rotterdam. Inloop 
vanaf 10.30 uur met koffie en kerstbrood! Einde 12.45 uur.Toegang: € 10,-. Reserveren: www.
martinmans.nl of 06-25391903.

Maandag 24 december
 
A Happy Dixie Christmas
Kerstdiner Dansant op het ss Rotterdam met de Dutch Swing College Band featuring vocalist 
Ronald Douglas. Maandag 24 december 19.00 uur ss Rotterdam - Queens Lounge info/verkoop: 
Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

Donderdag 27 december

Korting op Orgelconcert Martin Mans Laurenskerk
Donderdag 27 december geeft Martin Mans een eindejaarsconcert in de Laurenskerk in Rot-
terdam. Hij brengt een programma in drie delen met twee pauzes: Improvisaties, Literatuur en 
Muziek met een knipoog! Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen op vertoon van dit artikel aan 
de kassa een korting van € 5,= op de entree en betalen € 10,= in plaats van € 15,=. (max. 2 pers. 
per bon). Voor online bestellingen geldt de actiecode: OR2712. Aanvang: 20.00 uur| Laurenskerk, 
Grotekerkplein 27, Rotterdam. Parkeertip: Sint Jacobsplaats, toegang: € 15. Reserveren: www.
martinmans.nl of 06-25391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Zaterdag 29 december

Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef zaterdag 29 
december onze Rotterdamse traditie: de oliebollenrit. 
Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld 
Rotterdam. Reis in een historische tram door Rotterdam 
en geniet van een heerlijke Rotterdamse oliebol. Tot slot 
van deze nostalgische ontdekkingstocht bezoekt u het 
betoverende trammuseum. Meer info en reserveren via 
de webshop van Miniworld: https://miniworldshop.nl/
product/oliebollenrit/ of 010-2400501

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Zie elders op deze pagina’s.
 

Elke donderdag
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.
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Een baan met 
waardering

Lelie zorggroep zoekt:

   Verpleegkundigen
   Verzorgenden
    Artsen

leliezorggroep010.nl/vacatures



  “Een lang gekoesterde wens is in vervul-
ling gegaan, want nu is het voor het eerst 
mogelijk indrukken en herinneringen, 
waarin kleur een belangrijke rol spelen, 
mee naar huis te nemen.” Zo schreef de 
redacteur in 1937 enthousiast in het aller-
eerste full colornummer van het tijdschrift 
Kleinbeeld-foto.

    Bijna honderd jaar na de introductie van 
fotografi e, was de kleinbeeld kleuren-
diafi lm een enorme revolutie. Tot en 
met de Tweede Wereldoorlog werd de 
geschiedenis louter beleefd in zwart-wit 
of nostalgische sepiatinten. Boven het 

net gebombardeerde Rotterdam verwacht 
iedereen dramatische rookwolken: niet in 
kleur, maar in stemmig zwart-wit. Op een 
van de eerste kleurenfoto’s van een bran-
dend Rotterdam is een huis te zien met 
lentebloesem in de tuin. De eerste indruk 
is die van een vrolijke lentedag. Totdat 
door de ramen van een belendend pand het 
verwoestende vuur zichtbaar wordt.

    Het boek ‘Rotterdam, de allereerste kleu-
renfoto’s’ kost 20 euro en is te bestellen 
via de bestelbon op deze pagina of via 
onze webshop op www.deoudrotterdam-
mer.nl   

  Het auteurs-duo Jac. Baart en Len-
nart van Oudheusden heeft - bijna 
driekwart eeuw na afl oop van de 
Tweede Wereldoorlog - in hun 
recent verschenen boek ‘Target 
Rotterdam’, na jarenlang research 
in archieven te hebben gepleegd, 
al deze bombardementen ontleed, 
beschreven en in hun context 
geplaatst. Baart schreef eerder het 
boek ‘Rotterdam oorlogshaven’. 
Vooral in buitenlandse staatsar-
chieven vonden zij bronnen die 
veel onbekende en verrassende 
zaken opleverden, die een nieuwe 
kijk op bekende feiten gaven.

    ‘Het vergeten bombardement’ op 
de Rotterdamse stadswijk Bos-
polder-Tussendijken op 31 maart 

1943 was het heftigste bombarde-
ment van die 315 luchtaanvallen. 
De Britten hadden hun bommen 
bedoeld voor de scheepswerf 
Wilton-Fijenoord in Schiedam, 
maar door allerlei misverstanden 
en tegenslagen (harde wind, veel 
bewolking) kwamen ze terecht 
op de huizen, winkels en scholen 
van die wijk. Ruim 400 mensen 
kwamen om.

    De auteurs hebben het in hun 
boek over de slachtoffers die er 
in de vijf oorlogsjaren in de Rot-
terdamse regio als gevolg van de 
luchtaanvallen zijn gevallen (dat 
waren er 1029), over de geallieerde 
vliegtuigbemanningsleden die 
daarbij omkwamen (63) en over 

de enorme schade die overal werd 
aangericht. De bombardementen 
werden overigens uitgevoerd met 
instemming van de Nederlandse 
regering in ballingschap.

    ‘Target Rotterdam’ (’target’ is 
doelwit) is een boeiend boek over 
de noodzakelijke, maar verschrik-
kelijke bombardementen die de 
geallieerden in de oorlogsjaren 
móésten uitvoeren. Het gebeurde 
allemaal voor de goede zaak! Het 
464 pagina’s tellende boek is fraai 
geïllustreerd. Het kost € 29,90.

    Bram Oosterwijk   

Rotterdam, de aller-
eerste kleurenfoto’s

Geallieerde bommen 
op regio Rotterdam

  Uit de periode 1937 - 1945 heeft het 
Stadsarchief Rotterdam niet minder 
dan driehonderd bijzondere kleurendia’s 
teruggevonden. Hieruit is voor ‘Rot-
terdam, de allereerste kleurenfoto’s, 
1937-1945’ een ruime en diverse keuze 
gemaakt. De selectie is aangevuld met 
de oudst bekende kleurendia’s van 
Alphons Hustinx en Hugo Jaeger. Deze 
allereerste kleurendia’s hebben zowel 
documentaire als cultuurhistorische waarde en geven opnieuw kleur 
en betekenis aan de geschiedenis van Rotterdam. 

  Vliegtuigen van de Britse en Amerikaanse luchtmacht heb-
ben tussen 15 mei 1940 en 4 mei 1945 (één dag vóór de 
bevrijding) in de regio Rotterdam 315 luchtaanvallen uitge-
voerd op economische en militair strategische doelen van 
de bezetter. Deze aanvallen werden uitgevoerd met 1393 
toestellen, die in totaal 7339 brisantbommen en 42.005 
brandbommen in dit gebied hebben afgeworpen. 
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  “Dorp in de rivier werd een groot 
succes”, vertelt Peter Bakker aan de 
vooravond van de presentatie van zijn 
tweede boek. “Naar aanleiding van 
dit succes kreeg ik talloze vragen of 
er nóg een boek kwam. Daar heb ik 
wel even over moeten nadenken hoor, 
want zo’n boek schud je natuur-

lijk niet zomaar even uit je mouw. 
Langzaam groeide de gedachte om het 
leven van de middenstanders als lei-
draad te nemen. Mijn ouders hadden 
zelf een winkel (slijterij) op het eiland, 
dus ik heb van dichtbij meegemaakt 
wat dat betekent.”

     Poffen 
Peter zocht naar een vorm om het 
middenstandsleven goed in beeld 
te krijgen en vond die ook. “Ik heb 
ervoor gekozen alle geïnterviewden 
dezelfde vragen voor te leggen en 
daarop te laten reageren. Veel winke-
liers zijn natuurlijk zelf al niet meer 
in leven, maar in dat geval heb ik 
gezocht naar kinderen die het verhaal 
konden vertellen. Dat leverde fantas-
tische reacties op. Prachtige verhalen 
over hoe de gezinnen leefden, wat 
het voor de kinderen inhield dat hun 

ouders een winkel bestierden en de, 
vaak verborgen, armoe. Want dàt was 
het dikwijls, armoe. De winkeliers 
moesten het vooral hebben van de 
Noordereilanders en die werden ook 
nog eens verdeeld over de zuilen. Je 
kocht je dagelijkse boodschappen al-
leen bij geloofsgenoten.”

   Sieraad 
Poffen is een sieraad voor de boeken-
kast geworden. Het schitterend vorm-
gegeven boek telt 192 pagina’s en 
barst van de nostalgische privéfoto’s. 

Het geeft een prachtig beeld van het 
leven op het Noordereiland en het lijkt 
wel of àlle Noordereilanders bij naam 
genoemd worden. Dinsdag 4 decem-
ber, tussen 15.00 en 17.00 uur wordt 
het gepresenteerd in café ‘t Haventje 
aan de Prins Hendrikkade 129, waar 
Peter de interviews hield. Het boek op 
A-4 formaat kost € 24,95. 

 Poffen. Tweede boek Noordereiland   
  Daar is ie dan eindelijk! Het tweede boek van auteur Peter Bak-
ker over het Noordereiland. Na ´Dorp in de rivier´, waarin Peter 
terugblikt op zijn jeugd op het Noordereiland, beschrijft hij in 
´Poffen´ het reilen en zeilen van de middenstanders op dit bijzon-
dere stukje Rotterdam. 

    

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

Naam + voorletters: 

Straat:

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:

Email:

JA, IK BESTEL:
Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s. . . . . . . . . . . . . . . .€ 20,00

Target Rotterdam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  29,90

Poffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 24,95

Combiset De Oud Rotterdammer wintermuts en sjaal  . . . .€ 32,95
(aangepaste verzendkosten)

De Oud Rotterdammer wintermuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  16,95
(aangepaste verzendkosten)

De Oud Rotterdammer sjaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 19,95
(aangepaste verzendkosten)

Rotterdam Scheurkalender 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 15,95

Rotterdam Maandkalender 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 12,50

Sporen van Uschi K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 20,99

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

Naam + voorletters: 

Straat:

Postcode/woonplaats: 

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

plechtigheid en condoleance, 
condoleance boek, bloemen, 
koelingskosten, kosten crematie, 
aangifte overlijden.

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, 

- Uitvaart compleet € 3695,-

Uitvaart basis  € 2750,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

Regional & seasonal cuisine

Vier dit jaar de feestdagen in Roots, het restaurant in Hilton Rotterdam!
Geniet van een gezellige avond met heel de familie,

 inclusief de kinderen en klein kinderen! Heerlijke gerechten met 
lokale seizoensproducten, een fantastisch kerstfeestje!

Decembermaand  8 - 23 december  | 4-gangenmenu €45 
Kerst 24-26 december | 4-gangenmenu €49 

Oudjaarsavond 31 december | 3-gangenbu�et €59 

Boek nu via rotterdam_roots@hilton.com
of bel ons via 010 710 8000.

@rootsrotterdam rootsrotterdam

Meer dan 1 miljoen lezers!

www.winter-fair.nl

KOOP ONLINE 

JOUW TICKETS 

VOOR €6,50! 

actiecode: winter1 
 

Of knip deze bon uit

 en laat het zien aan 

de kassa van Ahoy
5 t/m 9 december 2018 | Rotterdam Ahoy

Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

De Winter-Fair in Ahoy is een gezellige lifestyle beurs voor 
het hele gezin. Kom shoppen en lekker eten en drinken!

3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag

tussen 9:00 - 17:00

55+korting

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

Showroom en
open werkplaats:
Martin Descendre

IJsclubstraat 68

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

       • Vrijblijvende o�erte,
        ook aan huis
    • Altijd 5 jaar garantie
  • Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

Heeft u thuis oude munten, penningen of bankbiljetten liggen en u
wilt de waarde ervan weten ? Dan biedt "munttaxatie.nl" bestaande
uit drie beroepsnumismaten u vrijblijvend de gelegenheid hiertoe !
Samen hebben zij meer dan 100 jaar kennis en ervaring.

Munttaxatie.nl organiseert binnenkort een taxatiedag bij u in de
buurt. U wordt kosteloos geïnformeerd wat uw munten, penningen
en bankbiljetten in de huidige marktsituatie kunnen opbrengen.
U kunt inbrengen ter veiling of eventueel verkopen na legitimatie.
Entree is gratis.

Nieuwerkerk aan den IJssel
dinsdag 4 december 2018, 11.00-16.00 uur

Van der Valk Hotel, Parallelweg Zuid 185

Karel de Geus Muntveilingen B.V. Veldhoven 040-2123455
Romunt B.V. Numismatiek Roermond 0475-316010
Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen 0546-561322

zie voor verdere informatie



Gerard Klück (g.kluck@kpnplanet.nl) 
herkent deze brug als een der bruggen 
over de Noordsingel.
“Ik heb van december 1970 tot en 
met 31 maart 1992 op de Bergsingel 
gewoond. Vaak liep ik naar de stad of 
naar de markt op de Binnenrotte en 
kwam dan langs dit rustieke bruggetje, 
dat gelegen was over de singel waar 
de Burgemeester Roosstraat uitkwam 
op de Noordsingel. Komende vanuit 
de Burgemeester Roosstraat was 
rechts de gevangenis op de Noordsin-
gel. Een bekend grapje in Rotterdam 
was destijds het antwoord dat je 
kreeg, als je gevraagd werd: “Wil je 
even zitten?” Het antwoord dat je kon 

verwachten was: “Nee, ik heb al lang 
genoeg gezeten.”

   ‘Boefje’ 
Dat was een verwijzing naar de gevan-
genis op de Noordsingel en iedereen 
begreep het. Deze gevangenis speelde 
ook een rol in het boek ‘Boefje’ van 
M.J. Brusse over een Rotterdams 
straatschoffi e. De gevangenis heeft 
zijn dienst bewezen. Het gebouw 
wordt nu omgetoverd voor huisves-
ting. Jammer van het markante pand. 
Maar het is bekend, Rotterdam is 
immers niet zuinig op haar monumen-
ten. Op de Noordsingel, meer richting 
Bergweg, stond een stel huizen 

met een tuin, grenzend aan de 
Noordsingel. Daarvan zijn er 
nog een paar over. De meeste 
huizen met een tuintje zijn er 
niet meer. In een van die huizen 
woonde Spokie (een van de 
wereld vervreemde man) samen 
met zijn zus, die is omgeko-
men toen het huis afbrandde. 
Het pand is herbouwd en er 
is nog steeds een tuin. Na de 
brand werd er, behalve een 
emmer zilveren rijksdaalders, 
nog veel meer van waarde 
gevonden. Zelfs tijdens het, 
onder het toeziend oog van de 
politie, uitruimen van het uit-
gebrande huis door de Roteb 
werden er nog waardevolle 

spullen gevonden. Uiteindelijk is de 
man, die zwaar gewond raakte tijdens 
de brand, in een psychiatrische inrich-
ting opgenomen. Dat hij niet helemaal 
in orde was, bleek wel uit het feit dat 
hij aan een agent, die hem vertelde dat 
zijn zus helaas was overleden, vroeg 
wie er ging opdraaien voor de kosten 
van de begrafenis van zijn zuster. 
Dat, terwijl de politie net een zinken 
emmer vol zilveren rijksdaalders had 
gevonden met een geschatte waarde 
van enige tienduizenden guldens en la-
ter zelfs vier kluizen bij een bank had 
besteld om het gevonden vermogen 
veilig te bewaren. Zelfs onder een stuk 
zeep in een zeepbakje lag een stapeltje 
honderdjes. Ook werd er een stapel 
verlopen papieren rijksdaalders gevon-
den. En heel veel gouden tientjes. De 
bijnaam Spokie is een verhaal apart. 
Daar ga ik niet op in. Maar wat mij het 
meest trof, toen ik de foto van de brug 
zag, was dat ik gelijk moest denken 
aan de moord op Anita Pothuis. Ik 
denk daar vaak aan. Het is een moord 
die heel wat beroering bracht in de 
buurt. Ik heb het meisje vaak genoeg 
zien fi etsen. Ik herkende haar achteraf 
van een foto in de krant. Anita werd 
uiteindelijk gevonden door twee 
buurjongens, die haar zagen drijven in 
een plas op Laag Zestienhoven, nabij 
Rotterdam Airport. Zij zagen iets dat 
op een grote pop leek en vertelden dat 
thuis. Dat was uiteindelijk de gouden 

tip die tot het vinden van Anita leidde. 
Anita is 24 maart 1972 begraven. Zij 
woonde aan de Noordsingel. Waar een 
bruggetje al niet toe leiden kan?’’

   Vraagteken 
Rinus en Greetje Anker (geenranker@
zonnet.nl) laten weten: “De foto is 
een echte instinker. Dit is een van 
de vele soortgelijke bruggetjes die 
in Rotterdam liggen. Dat weten we, 
omdat we de laatste jaren veel door 
Rotterdam zijn gelopen. Het kan zijn 
aan de Heemraadsingel, tegenover 
huisnummer 70. Verderop naar het 
zuiden, richting Heemraadsplein, 
liggen er ook twee. Als je vanaf 
Blijdorp de Statensingel oploopt, heb 
je er ook een en er ligt er nog eentje 
over de singel bij de oude brouwerij 
van Heineken, vanaf het Noordplein 
naar de Boezemweg, tegenover het 
politiebureau. Op zuid liep ik pas over 
de Groene Hilledijk (???) en zag daar 
eenzelfde brug liggen, dus het blijft 
een vraagteken.”

Ineke Wensveen (bramine@xs4all.
nl) mailt herinneringen te hebben aan 
de foto met brug. “Het is de Heem-
raadsingel. Wij hebben van 1967 tot 
en met 1970 op de Hooidrift 21 (dacht 
ik) gewoond. Het zijkamertje stak 
uit. Daarvan waren maar twee stel 
huizen. Door het zijraam keek ik op 
de Heemraadsingel. In de winter was 
het water bevroren. Hier heb ik onze 
toen tweejarige oudste dochter leren 
schaatsen op haar dubbele ijzertjes en 
we gingen ook vaak met de slee op het 
ijs. In de zomer heb ik vaak gewan-
deld over het brugje met een baby in 
de kinderwagen en de oudste op het 
voeteinde.”

  Annie en Gerard Verkroost (AEG-
Verkroost@upcmail.nl) weten zeker. 
“Het bruggetje van foto nummer 265 
in ‘Rotterdam gefotografeerd’ is de 
verbinding over de Noordsingel van 
de Burgemeester Roosstraat naar de 
Teilingerstraat.”

 Emmer met zilveren daalders   
  Bertus Brinkman (bertusbrinkman105@hotmail.com) reageert op foto 265 in De Oud-Rotterdammer 
van 30 oktober en zelfs meer dan dát. “Als oud-Rotterdammer geniet ik van jullie tweewekelijkse 
uitgave. Op zich niet bijzonder, maar misschien wel als je, zoals ik, in het zuidelijkste puntje van 
Nederland, in Bocholtz, woont. Ik geniet telkens weer van de vele en vooral mooie herinnerin-
gen. De foto op pagina 11, met de houten brug, meen ik te herkennen. Maar ik twijfel tussen de 
Noordsingel bij het gerechtsgebouw en de Boezemsingel tegenover het politiebureau.” 
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 Het bruggetje uit 'De lens van Hartog'   

 Door de lens van Hartog (271-272)

    Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek 
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van 
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog 
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam 
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen wor-
den bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding 
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1 
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (bei-
de voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn. 
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte 
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in 
De Oud-Rotterdammer.   

 271) TV-coryfee Mies Bouwman 
stelde op 14 december 1962 het ge-
restaureerde carillon van het stadhuis 
Rotterdam weer in werking. Wie zijn 
de anderen op de foto?   

 272) Wethouder Roel Langerak sloeg op 24 december 1962 ergens in Rotterdam een eerste 
paal! Waar was dat en wie zijn de anderen op de foto? Reacties reinw@telfort.nl   

 Het boek 'Boefje'   
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NIEUW KUNSTGEBIT? Profiteer nu! 

SOPHIA

UW GEBITSSPECIALIST VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN  

Gordelweg 152 
�o�erdam (�oord) 
010 ‐ 465 44 50 
www.tppsophia.nl 
 

Openbaar vervoer: tramlijn 25, halte Schieweg 

 

 
 

Peter van Gelder is  
voor veel mensen een  

vertrouwd gezicht  
binnen on�e pra��j� 

 

Uw kunstgebit wordt 
GRATIS gepolijst en 

gecontroleerd 
 

Wij betalen uw  
parkeerkosten 

Dit jaar zijn wij alweer 5 jaar aan de Gordelweg in 
�o�erdam��oord geves�gd. �m dit met u te vieren 
ontvangt u tot 31 december 2018 van ons bij diverse 
behandelingen een cadeaubon van maximaal € 75,‐!  

Bent u toe aan een (nieuw) kunstgebit, zit uw huidige 
gebitsprothese niet helemaal lekker of hee� u last met 
kauwen? Kom vrijblijvend langs voor advies en vier het 
feest met ons mee! Zie de website voor alle info. 

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
Gebr. Van Klaveren, 010 - 2210250

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur 

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22

*indien voorradig

Ziet u er ook zo tegen op?
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
  verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
  sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

Voor een vast bedrag per maand brommobiel rijden
Gewoonweg eenvoudig

Garage L. Both
Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk
www.brommobiel.nl

Tel. 0180-661551 
E-mail info@brommobiel.nlEerlijke mobiliteitsoplossingen voor als u uw auto rijbewijs niet (meer) hee� .

Bel ons voor meer informa� e
of kijk op www.Brommobiel.nl

TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS

Partijen en verzamelingen uit binnen- en buitenland
Brons, zilver of goud. Alles is welkom

Munthandel Ritmeester
Kees Ritmeester - Tel: 06-26394828

Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis

De Lange Ontruimingen
Voor het ontruimen en 
bezemschoon opleveren van
huizen, zolders, schuren etc.

Wij komen vrijblijvend 
langs voor GRATIS offerte!

Telefoon 0651924618
Email ferdelange64@hotmail.com

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud

De Oud-Rotterdammertjes

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

5 kilo Frieslanders 

   
 

    € 2,98
Wit u ook een 

Oud-Rotterdammertje 
plaatsen?

Bel. 0180 - 820244
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eerste serie tunnelstukken gereed 
was (1965), heb ik daar ruim vijf 
jaar in de directiekeet gewoond 
om op het dok te ‘passen’. Deze 
was voorzien van stalen bekistin-
gen en wachtend op een politieke 
beslissing om door te bouwen voor 
het gedeelte onder de Oude Maas. 
Die beslissing duurde echter zo 
lang, waardoor de bekistingen niet 
meer konden worden gehandhaafd 
en gesloopt zijn. Er moest toen 
later op een andere manier worden 
gebouwd.”

Bakkerij
J. Schouten-Hofman (hofman-
joke@yahoo.com) kreeg van een 
familielid De Oud-Rotterdammer 
van 3 april, met daarin een verhaal 
over de verdwenen bakkerij van 
Van der Meer & Schoep. “Ik ben 
een geboren en getogen Rot-
terdamse. Mijn grootvader, G.M. 
van Heuven, heeft van voor de 
Tweede Wereldoorlog tot aan zijn 
pensioen gewerkt bij dit bedrijf als 
broodbakker. Dus hij moest altijd 

‘s nachts werken. Opa is op de 
leeftijd van 70 jaar overleden op 30 
augustus 1949.’’

Maria Selmer (68) heeft in haar 
jonge jaren op het kantoor van de 
brood- en banketgigant gewerkt, 
zo’n zeven jaar. “Dat was in de 
fabriek in de Motorstraat, op het 
industrieterrein Vreewijk, naast 
de remise van zuivelbedrijf Van 
Berkel. Door de melkboeren werd 
ik soms nagefloten als ik onderweg 
was naar mijn werk. Ik heb er een 
heerlijke tijd gehad, we maakten 
veel lol tussen het dagelijks bellen 
naar filialen voor de bestelling. Ik 
had veel contact met vertegenwoor-
digers en bezorgers van ons bedrijf. 

Destijds woonde ik in Hoogvliet 
en reisde met de metro om via 
het Zuidplein naar mijn werk te 
lopen.’’

Vogelklas
Soms gaat een wens onverwacht in 
vervulling of komt een droom uit. 
Bij mij kregen beide gestalte op de 
Rotterdamse Dag, op zaterdag 29 
september in de Laurenskerk. Het 
was de veertigste en laatste keer dat 
het werd georganiseerd in de oude 
vorm en daarmee werd de stichting 
Vogelklas Karel Schot de laatste 
Rotterdammer van het Jaar. De or-
ganisatie had geen betere kandidaat 
kunnen kiezen, het paste helemaal 
in mijn straatje. Jaren geleden had 

ik al eens geopperd de vrijwilligers 
van de Vogelklas te nomineren. 
Hun werk is van groot belang voor 
het welzijn van vogels en egels. De 
laatste jaren werden een slordige 
tienduizend dieren opgevangen, 
verzorgd en weer in de natuur 
teruggezet.
Als kind al kreeg ik een band met 
wat een veelzijdige milieuorganisa-
tie is geworden. Denk bijvoorbeeld 
aan een oliemorsing dit jaar in de 
Europoort waardoor honderden 
zwanen besmeurd raakten. Dagen 
achtereen waren de medewerkers in 
touw de sierlijke dieren te reinigen 
en te verzorgen. Een groot aantal 
ontkwam hierdoor aan een zekere 
dood.
Of het duifje, dat ik als kind zag 
kreupelen in mijn Pantserstraat, 
het heeft overleefd, weet ik niet. 
Wel dat ik het gewonde diertje 
naar het woonhuis van meester 
Karel Schot aan de Lede bracht, 
aanbelde en de schoenendoos met 
inhoud aan meester Schot gaf. Hij 
aaide over mijn bol en zei dat ik 
goed bezig was. Het was de eerste 
en laatste keer dat ik hem zag. Pas 
later, toen ik stadsverslaggever 
was voor middagkrant Het Vrije 
Volk, had ik in toenemende mate 
contact met Koos van Donk, de 
beheerder van de Vogelklas op het 
Afrikaanderplein. Hij wist mij, en 
freelancefotograaf John de Pater, 
altijd te vinden als er op vogelge-
bied iets bijzonders aan de hand 
was. Zo herinner ik mij de keren 
dat we in strenge winters naar de 
polders bij Hoogvliet gingen om 
reigers bij te voeren. We deden er 
verslag van en ook dat de Vogelklas 
financiële steun kon gebruiken om 
eten voor de hongerige dieren te 
kopen. Op de redactie werd de chef 
soms horendol van mijn aankondi-
ging van weer een verhaal over het 
soms noodlijdende vogelasiel. Tien 
jaar geleden schreef ik - met hulp 
van Annette de Bus - een fors boek 
‘In zwanenvlucht’ over de toen 
vijftigjarige Vogelklas. Daar ben 
ik best trots op en al helemaal dat 
de vrijwilligers nu zijn geëerd met 
de jaartitel, een sculptuur en een 
cheque van vijfhonderd euro.
Reacties: reinw@telfort.nl

Rob Driesen komt graag terug op het stukje in de rubriek RW’s mijmerZUIDhoekje in De 
Oud-Rotterdammer van 4 september. “Je schreef over het (trek-)pontje naar het Eiland Van 
Brienenoord. Het werd in de vaart gehouden door ‘ouwe’ Bart van Es. Je noemde ook de 
dienstwoning op het eiland, in het clubhuis van De Arend & De Zeemeeuw. En ook het bouw-
dok aan de westzijde en dat daar de tunnelsegmenten voor de Botlektunnel zijn gemaakt. 
Dit is echter niet juist, want die zijn in het dok Madroel gebouwd in Pernis, waar eerder de 
segmenten van de Beneluxtunnel werden gemaakt.”

Driesen verbetert verder: “De tunnel-
stukken die er wel gebouwd werden, 
zijn die van het riviergedeelte van de 
noord-zuid metro en later die van het 
riviergedeelte van de metro tussen 
Hoogvliet en Spijkenisse. Nadat die 

Vogelklas Rotterdammer 
van het Jaar: vlnr. Beheerder 

Monique de Vrijer, kunstenares Ria 
Bleij, presentator Hans Somers, Ed 

van der Ven (voorzitter Ons Rotterdam) en 
Vogelklas-voorzitter André de Baerdemaker. 

Foto’s Rein Wolters

Wonen in 
bouwdok

Maria Selmer was een van de vele werkneemster van Van der Meer & Schoep.

Het clubhuis van Arend & Zeemeeuw op het Eiland van Brienenoord.

Wolfert Tweetalig, een feest

Ik was er als de kippen bij toen op 
voorstel van Gilles Schuilenburg 
de Wolfert besloot een Tweeta-
lige afdeling op te richten. Het 
leek me heerlijk. Gedichten van 
beroemde Ierse, Amerikaanse en 
Engelse dichters, en... vooral veel 
Shakespeare, my all time favou-
rite.

Onder bezielende leiding van Karel Phi-
lipsen en Arno Peters werd een enthousiast 
team samengesteld. Onze school was uiter-
mate geschikt voor TTO, omdat we nauw 
samenwerkten met de RISS, de Rotterdam 
International Secondary School, met voor 
het merendeel native speakers. We begon-
nen met één klas en binnen een paar jaar 
waren er honderden leerlingen. Die kwamen 
uit een grote cirkel rond Rotterdam. In de 
loop der jaren hebben we heel wat briljante 
leerlingen gehad, die zelfs het TVWO een 
eitje vonden. Duizenden korte verhalen, ge-
dichten en werkstukken werden geschreven, 
soms in competitie. Het allerleukste was dat 
ik van de beste korte verhalen een selectie 
maakte, die we dan gingen bewerken tot 
eenakters. The Socky Socks, een hartver-
scheurend verslag van discriminerende witte 
sokken, verteld door de linkerpijp van een 
aan Robijn verslaafde onderbroek. Sherlock 
Tolmes, een werkloze private eye, van wie 
de vrouw een moord pleegde om hem aan 
het werk te krijgen en niet te vergeten de 
Titanic bus met al zijn excentrieke reizigers.
We werkten in totaal twee jaar aan de uit-
voering van Macbeth, het grote Shake-
speare-drama waarvan ik een musical had 
gemaakt. De uitvoering was met een orkest 
op het toneel, onder leiding van de grote 
muzikale magiër Dico Krommenhoek. Scott 
Skinner was groots als Macbeth en Pamela 
de Sterke een intens enge Lady Macbeth. 
Ik had de duivel erin geschreven, omdat die 
gniffelend alles laat mislukken en de cast 
vond dat ik die maar moest spelen, omdat 
het, volgens hen, naadloos aansloot bij 
mijn karakter. De grime-meiden hadden de 
grootste lol mij neer te zetten als een louche 
tweedehands autoverkoper. De duivel werd 
geassisteerd door vier bloedmooie, drie-
stemmig zingende, heksen, want in lelijke 
heksen geloofde ik niet. Twee avonden in 
Schouwburg Zuid vormden de bekroning. 
Later is er nog een cd gemaakt met o.a. 
de prachtig zingende Lotte Struiksma en 
Jeruma Arnold. Talloze prijzen werden ge-
wonnen door leerlingen voor zelfgeschreven 
artikelen en gedichten en public speaking, 
en ook leraren lieten zich niet onbetuigd. 
Macbeth won een prijs van een Europese 
commissie, omdat die vond dat deze manier 
van Engels leren een uitstekende was. Gene-
raties hebben ook meegewerkt aan Animal 
Farm, de satire van George Orwell, waarvan 
ik ook een musical maakte. Hard werken, 
omdat die steeds per klas werd opgevoerd, 
en het aantal talenten in een klas beperkt 
is. Toch was het altijd een feest dit te doen, 
ondanks het bijna logische feit dat het bij 
een aantal leerlingen niet van harte ging.
Na mijn pensionering heb ik nog zeven jaar 
doorgewerkt en koester nog steeds uiterst 
plezierige herinneringen.

Jaap van Dijke (jacobvandijke@gmail.com)



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 27 november 2018pagina 20

blijf jezelf

Gratis brochure
0800  0468

Ondanks het ouder worden wil je graag jezelf blijven. Je wilt blijven doen wat je graag doet. 
Senzup helpt iedereen om zo lang mogelijk zelf de regie over het leven te behouden. Dat geldt 
ook voor de badkamer. Dankzij handige producten en slimme aanpassingen houden we het 
leven comfortabel. Dat is de vrijheid om zélf te bepalen wat je doet, mede mogelijk gemaakt 
door Senzup. Kijk voor meer informatie op www.senzupbadkamers.nl

Ons eigen renovatieteam 
maakt binnen één week je 
badkamer weer helemaal 

nieuw en super veilig!

De douche heeft een vlakke 
vloer of zeer lage douchebak, 
zodat een drempel of opstap 

geen obstakel vormt. 

Maak van je bad een 
instapbad. De Senzup 

deur kan in elk soort bad 
geplaatst worden.

COMPLETE RENOVATIEINLOOPDOUCHEDEUR IN BAD

Bezoek onze showroom: Oosteinde 6, Barendrecht       Bel voor een afspraak bij je thuis: 0800 – 0468

IK ZING 
WEER ONDER 
DE DOUCHE”

IK ZING “

BINNEN 
1 DAG



Huis aan de Hil
Graag reageer ik op het artikel over 
het verdwenen huis aan de Hil in 
De Oud-Rotterdammer 22. Het was 
inderdaad een bijzonder huis, dat de 
aandacht van elke voorbijganger trok. 
Aan de wegzijde, de noordkant, was 
namelijk geen enkel raam aanwezig. 
Alleen twee kelderluiken. In Pernis 
was het algemeen bekend als ‘het huis 
met de blinde muur’ en allerlei anek-
dotes deden de ronde. Zelfs Napoleon 
zou er geslapen hebben. Dat huis is 
voor mij van jongs af aan in beeld 
geweest, omdat mijn vader er geboren 
is en er zelfs twee generaties van onze 
familie woonden, voordat de in het 
artikel genoemde familie Kegel er als 
laatste bewoners in kwamen.
Binnen onze familie wordt het gezien 
als het stamhuis, waar Pieter van der 
Pols eind 19e eeuw het initiatief nam 
een tuinderij te beginnen, na in 1869 
als boerenknecht in de Hil terecht 
gekomen te zijn. Al zijn zes zonen zijn 
van daaruit een eigen tuinderij of fruit-
teeltbedrijf gestart in de dorpen rond 
Pernis/Poortugaal.
Helaas nu ook bijna allemaal door 
bestemmingsplanwijzigingen uit beeld 
verdwenen. De enige zoon waarvan 
het bedrijf nog bestaat heeft het roer 
omgegooid en is in de (tuinbouw)
machinehandel gegaan.
Hoewel het ‘monumentale’ huis is 
afgebroken, leeft het in herinnering 
voort door de vele schilderijen, teke-
ningen en foto’s die ervan gemaakt 
zijn. In het bekende boek van architect 
J. Verheul over merkwaardige 
gebouwen in het westelijk deel van 
het eiland IJsselmonde is een aardige 
pentekening opgenomen van Leen 
Molendijk. Een familielid heeft zelfs 
zijn huis ‘De Hil’ genoemd om het in 
herinnering te houden.

Paul van der Pols
pols01@zeelandnet.nl

Entreegeld niet terecht
Ik ben een geboren Rotterdammer 
(1936, Kralingen). In mei 1940 - toen 
nog net geen vier jaar - heb ik het 
bombardement van Rotterdam meege-
maakt, een paar honderd meter van de 
Plantage de vlammenzee gezien toen 
de gashouders er aan gingen. Op 11 
november 1944 werd mijn vader in de 
grote razzia meegenomen en gingen 
veel mannen van de tramremise aan de 
Kootsekade via Waddinxveen naar het 
beruchte concentratiekamp Amers-
foort. Een paar weken later kwam op 
een honderd meter van ons hoekhuis 
in Schiebroek een V1 neer, die geluk-
kig grotendeels in de klei smoorde, 
hier en daar met scherven schade 
aanrichtte, maar alle ramen van onze 
huizen eruit blies en, met vele ande-
ren, ook mijn moeder met een groot 

gezin alleen in de misère schopte. We 
hebben bloembollen en suikerbieten 
gegeten. Kort na Sinterklaas wist 
mijn vader met hulp van buiten uit het 
kamp te ontsnappen, waarop hij tot 
mei 1945 moest onderduiken.
Ik heb dus - met velen van mijn leef-
tijdsgenoten - een oorlogsverleden. Ik 
ben naar Kamp Amersfoort geweest, 
ook naar Westerbork waar de joodse 
baas van mijn vader met z’n gezin 
heen was gebracht, ook naar Buchen-
wald, Auschwitz en Theresienstadt. 
Waarom vertel ik dit allemaal? Wel, 
onlangs ben ik naar kamp Vught ge-
weest met m’n 82 jaar. Bij aankomst 
trof ik, naast de fusilladeplaats een 
soort gedenkmuseum waar ik graag 
wilde rondkijken. Tot m’n verbazing: 
7,50 euro entree! Lieftallige dames 
bij de receptie die allervriendelijkst 
ter beschikking stonden, konden 
daar natuurlijk niets aan doen. Ik ben 
maar weggegaan zonder het museum 
te bezoeken, ik verzette me ertegen 
toegangsgeld te moeten betalen alsof 
het een attractiepark was. Ik ben 
naar de fusilladeplaats die gratis was 
gestrompeld. Ik heb nooit iets hoeven 
te betalen bij andere ex-concentratie-
kampen, was er altijd welkom. Ik be-
grijp dat dit soort herdenkingsplaatsen 
exploitatiekosten met zich meebren-
gen, maar het kan er bij mij niet in dat 
voor ‘oorlogsmensen’, waarvan er niet 
zo veel meer zijn, geen uitzondering 
wordt gemaakt. Jammer.

Jaap Elbers
Rotterdam

Aardappelpakhuis weer open
Na afwezigheid van een half jaar 
wegens ziekte zijn wij op 31 oktober 
2018 weer gestart met HET AARD-
APPELPAKHUIS. Wij heten u van 

harte welkom op ons nieuwe adres. 
Jacob Catsstraat 2A/hoek Zaagmo-
lenstraat. Als vanouds hebben we een 
grote sortering, van de beste kwaliteit 
voor de scherpste prijs. Graag tot 
ziens.

Jos van der Vlies

Schouderklopje
In zie de laatste tijd op TV de oproep 
‘Doe iets voor een ander’. Ik wil u 
graag mijn ervaring vertellen die ik, 
als 86-jarige, pas ondervond. Op 7 
november vroeg ik bij Gall & Gall 
in winkelcentrum Oosterhof in Rot-
terdam naar een bepaald merk likeur. 
Dit was de vierde winkel die het niet 
had. De verkoper was zo vriende-
lijk naar een ander filiaal te bellen, 
in De Scholver in Capelle aan den 
IJssel. Het was er en werd voor mij 
gereserveerd. Op 8 november ging ik, 
samen met mijn zus van 88 jaar, die 
wegens een spierziekte in een rolstoel 
zit, naar het winkelcentrum waar ik 
nooit eerder was geweest. Vanuit 
de garage zocht ik de lift. Die was 
niet aanwezig. Er was wel een platte 
rollerband. In de winkel van Gall & 
Gall staat een jonge vrouw, haar naam 
is Ivon. Ze hoorde mij zeggen dat 
ik met de rolstoel niet naar beneden 
durfde te rijden. Zij bood aan mij te 
helpen, sloot de zaak even en bracht 
de klant in de rolstoel naar beneden, 
tot mijn grote opluchting. Ik heb haar 
een dikke knuffel gegeven. De man in 
het filiaal in de Oosterhof bleek haar 
vriend te zijn, die ook al zoveel moeite 
voor ons deed. Ook dit zijn jonge 
mensen, die voor een ander iets meer 
doen. Mij hoor je niet klagen. Zulke 
mensen verdienen een schouderklopje 
van het bedrijf waarvoor zij werken. 
Zij zorgen voor klantenbinding en 

daarmee voor omzet.

Mevr. Slof-Spruit
Vaasahof 3
3067 DX Rotterdam

De Kuip
Helemaal mee eens, al die reacties op 
die prachtige stukjes van Gerard Cox. 
Formidabel hoe hij in simpele bewoor-
dingen de mening verwoordt van het 
weldenkende deel van onze bevolking. 
Moet zeggen dat niet al zijn onderwer-
pen me evenveel interesseren, maar 
het eerste dat ik opsla na binnenkomst 
van weer een nieuwe De Oud-Rotter-
dammer is het CCtje, de rubriek van 
Gerard. Hoewel ik persoonlijk niets 
op heb met profvoetbal, om dezelfde 
reden als Gerard trouwens, schreef hij 
weer een prachtig stukje in de laatste 
De Oud-Rotterdammer over die waan-
zinplannen met het Rotterdam icoon, 
de huidige Kuip en het toekomstige 
(?) Feyenoord-City.

Teun van Driel
j.driel5@chello.nl

Moffenmeiden
Even een reactie op de ingezonden 
brief in De Oud-Rotterdammer van 15 
november 2018. Als meisje van acht 
jaar heb ik in de oorlog, als ondervoed 
meisje, de hongerwinter meegemaakt. 
Ik woonde bij NSB’ers thuis. Daar 
kreeg ik heel weinig te eten. Toen ik er 
wat van zei, werd ik opgesloten in de 
kruipkelder. ‘s Avonds hadden ze feest 
met de moffen, in de tuin. Ik heb dat 
gezien. Met moffenhoeren. Schande 
dat er nu excuus wordt gevraagd voor 
hen. Door mensen die de oorlog niet 
hebben meegemaakt.

Mevr. P.B. Bakker
Oostplein 268
3061 CH Rotterdam
06-24886334

Gerard Cox (6)
Gaarne wil ik mijn instemming 
uitspreken met de Cox Column 
betreffende de vrouwelijke vorm van 
beroepsnamen. Ook andere kranten 
dan de Volkskrant maken zich daar 
schuldig aan. Ik las ook ergens dat 
het niet gaat om een tegenstelling 
tussen een vrouwelijke of mannelijke 
vorm. “Een directeur is nu eenmaal 
een directeur, dus niet mannelijk maar 
onzijdig”. Dat vind ik ‘nog meer 
gekte’. Ik ben erg blij dat Cox erover 
begonnen is. Ik erger mij er ook al een 
hele tijd aan.

Z. Bax
Woonzorgcentrum Schalkweide
Flors van Adrichemlaan 15, app. 623
2035 VB Haarlem
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Gemeenteband

Rob van Katwijk sprong op toen hij in De Oud-Rotterdammer van 13 november een foto van de Gemeenteband aantrof 
in de rubriek ‘Rotterdam gefotografeerd’. “Links Jan Hoeksma en daarnaast aan de toetsen Arjan Hazelebach. Vierde van 
links is Ad van Norden (medewerker woonwagenzaken) en tot slot de tweede van rechts met de bril: Peter de Putter. De 
andere twee (her)ken ik niet. De foto is gemaakt in de kelder van het Ennia-gebouw aan de Coolsingel. Ik heb samen met 
Monique Riedijk een keer samen mogen meezingen. Verder dan die keer is het nooit gekomen!’’

Een echte Rotterdamse kerstkaart

“Hijisfain! Nou us un echte Rotterdamse kerstkaart - dus groen-wit-groen - 
met de tekst ‘Faine Kerssemus’. Want so zegge wij dat hier op z’n plat-Rot-
tûrdams.” Zo kondigt Herco Kruik van Uitgeverij Wist u dat... de enige echte 
Rotterdamse kerstkaart aan. De Oud-Rotterdammer biedt de mogelijkheid 
als extra bestelling bij een boek of als losse, aparte bestelling een set van tien 
stuks aan te schaffen voor 7,50 euro. Kijk op de bestelbon van de pagina ‘t 
Winkeltje in deze krant.



Marmer
Ik kan mij herinneren dat er in mijn 
jeugd op de hoek van de Ceintuurbaan 
en de Elektroweg een marmerindus-
trie was gevestigd. Was dit nu een 
onderdeel van de RMI (Rotterdamse 
Marmer Industrie) of was dit een 
zelfstandig bedrijf?

H.M. de Jong
hmdejong@lijbrandt.nl

Kredietbonnen
In de jaren vijftig en zestig kocht mijn 
moeder bonnen aan de deur, van de 
bonnenman. Ik denk dat het een soort 
kredietbonnen waren. Met die bonnen 
kon ze betalen bij bepaalde winkels. 
De adressen daarvan stonden in een 
dun, geelgekleurd boekje. Wie herkent 
dit en weet nog hoe het bedrijf heette 
dat de bonnen uitgaf?

Els Hengstmengel
Knutzels@gmail.com

Bridgeclub zoekt leden
Bridgeclub Feyenoord/Stokvis zoekt 
nieuwe leden. Wij hebben plaats in 
diverse sterktes, zowel voor gevor-
derden als beginners. Wij spelen in 
twee lijnen en zijn aangesloten bij 
de bridgebond, de (NBB). Wij geven 
helaas geen les. Onze speelavond is 
donderdag, aanvang 19.30 uur in het 
Jan Meertensflat, Van Langendon-
ckstraat 51, 3076 SH te Rotterdam 
(Lombardijen). Contributie bedraagt 

€ 60,00 per competitiejaar, inclusief 
afdracht aan de bridgebond. Dubbelle-
den betalen €.51,00 per competitiejaar. 
Het Jan Meertensflat (Humanitas) 
bezit een uitstekende accommodatie 
om te bridgen met een zeer gezellige 
bar. Kom eens langs om kennis te ma-
ken en sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen 
met onze secretaris Henk Blom, 0181-
612622.

Exlibris
Exlibris (letterlijk ‘uit de boeken’) is 
een soort eigendomsmerkje en toont 
vaak de naam van de eigenaar van het 
boek en een figuratieve afbeelding, zo-
als een familiewapen, een monogram 
of vrije voorstelling, die echter wel 
betrekking heeft op de eigenaar. Ook 
kan een exlibris een motto of persoon-
lijke spreuk bevatten. We willen graag 
de vraag beantwoord zien of er zoiets 
bestaat als het Rotterdamse exlibris 
en hebben daarvoor een publicatie 
in gedachten, hetzij in de vorm van 
een uitgebreid artikel, maar mogelijk 
zelfs door het publiceren van een 
boekje over dit onderwerp. Verrassend 
genoeg zijn er veel meer exlibris, die 
op de een of andere manier met onze 
stad verbonden zijn, dan wij hadden 
verwacht. Toch denken wij dat er nog 
veel meer zijn dan wij bezitten en 
daarvoor vragen wij uw hulp. Is er in 
uw familie een exlibris bekend dat op 
de een of andere manier verbonden is 
aan de stad Rotterdam? Zoals exlibris, 

gemaakt voor families die generaties 
lang in Rotterdam hebben gewoond en 
gewerkt. Exlibris, gemaakt door Rot-
terdamse kunstenaars, komen uiteraard 
ook in aanmerking. Het allermooist 
is natuurlijk het exlibris waarop een 
afbeelding staat, die rechtstreeks 
betrekking heeft op de haven of de 
stad. Bijvoorbeeld het stadswapen, de 
toren van de Laurenskerk, het beeld 
van Zadkine, Erasmus of een ander 
stadsbepalend gezicht. Bezit u een 
dergelijk exlibris, wilt u dan alstublieft 
contact met ons opnemen? Wij willen 
graag dat exlibris scannen en het ver-
haal erachter horen. Namens de andere 
twee verzamelaars (Loek Aarsen en 
Cees Lith),

Ton Rechtuijt
Kralingse Plaslaan 64
ton.recht@gmail.com
06-26710280

Steven Hoogendijkstraat 53
Wijnkoperij Platenburg aan de 
Goudsesingel 332 in Rotterdam 
bestaat in 2019, 125 jaar. Dit jubileum 
wordt groots gevierd. De historie be-
gon in 1894 door Leo J. Platenburg als 
bierbottelaar, kastelein en koffiehuis-
houder in de Steven Hoogendijkstraat 
53. Onlangs heeft Julien, de vierde ge-
neratie de leiding overgenomen en is 
Ger Platenburg, de derde generatie be-
zig met het jubileumboek. Omdat het 
zeer belangrijk is wanneer het bedrijf 
precies begonnen is zijn we op zoek 

naar bewijs over het oprichtingsjaar 
1894 in de Steven Hoogendijkstraat 
53. Wie kan ons helpen aan gegevens 
of foto’s van het pand 53. Het is het 
gedeelte tussen de Oranjeboomstraat 
en het viaduct van het spoor, noordzij-
de. De inschrijving van LJ Platenburg 
is gevonden in het adresboek van 1895 
op nr. 51. De bouw van de panden was 
rond 1890. In 1891 was op nr. 51 een 
bierbottelarij gevestigd van W. van der 
Kulk. In 1894 is op dit adres 51-53 
bierhuishouder J. van der Grieken 
ingeschreven en op 53 bierbrouwer 
B. Hoogeveen. Uiteraard zijn andere 

gegevens hieromtrent ook van harte 
welkom. We hopen snel op positieve 
reacties.

Ger L. G. Platenburg
06-51541407
ger@wijnkoperijplatenburg.nl

Gezocht
Gezocht: Koos de Jong en/of Ellen 
de Haas. S.v.p. contact opnemen met 
Joop Jansen naar aanleiding van onze 
Zwitserland-reis, 0313-420841.
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Sinterklaasfeest
Het ‘grote kinderfeest allertijden’ 
in Ommoord. Wie herkent zich 
op deze foto’s? Wie organiseerde 
het Sinterklaasfeest? Graag ho-
ren we meer. Welk jaar is dit?

Agnes Reichardt
Historische Commissie ‘de Om-
moordse Polder’
06-15378429

 

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Voetbalelftal RDM
Deze foto is begin jaren 60 gemaakt. Het is een elftal van de voetbalclub 
RDM op de Heijplaat. Rechtsvoor, met de linkerhand op de grond, zit ik. 
Ik ben benieuwd of er mensen zijn die deze foto kennen of er zelf op staan. 
Reacties kunt u sturen naar: joopkooijman@upcmail.nl.

Joop Kooijman

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

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

Adverteren:
Sylvia Blom, 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@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.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

  Horizontaal 
  1. plaats in Italië; 7. gift aan een bedelaar; 12. Europeaan; 13. kleurloos edelgas; 14. paling; 15. Rolls Royce (afk.); 17. godin 
van de maan; 19. plaats in Noord-Holland; 21. onder andere (afk.); 22. raamscherm; 24. � lmmedewerker; 27. zangstem; 28. 
berggeel; 30. ogenblik; 31. medicijn; 32. behaagziek; 33. plechtige belofte; 35. land of staat; 37. eenheid van � lmgevoelig-
heid; 38. ritmisch spreken op muziek; 41. kloosterzuster; 42. net niet het allerhoogste niveau; 44. putemmer; 46. ambts-
gewaad; 47. spleet; 48. oogluikend toestaan; 49. algemene mode (hype); 50. nobel; 52. inwendig orgaan; 54. agrarische 
vrouw; 56. wandversiering; 58. traliewerk; 61. bezit van een boer; 62. eergevoel (� er); 64. bladgroente; 65. kus; 67. in prima 
conditie; 68. meisjesnaam; 70. plaats in Duitsland; 72. gehoororgaan; 73. waterrijk natuurgebied in Noord-Brabant; 76. 
uitroep van een schildwacht; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. aardbewoner; 79. signaal; 81. uitroep van pijn; 82. huisdier; 
83. niet bespreekbaar; 84. lidwoord; 86. ovaalvormige vrucht; 87. laagste waarde (zero).
     
     Verticaal 
  1. politieondervraging; 2. nikkel (scheik. afk.); 3. Engels bier; 4. goocheltoer; 5. proef voor een diploma; 6. knevel; 7. bloed-
armoede; 8. weg met bomen; 9. moeder; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van een � ets; 16. dameskledingstuk; 18. vochtig; 
20. laagte tussen bergen; 21. Spaanse uitroep; 23. strook; 25. geestdrift; 26. vrouwelijk zoogdier; 27. Indonesisch gewoon-
terecht; 29. herstellen; 32. bladgroente; 34. scheepsvloer; 36. plaats in Canada; 37. alstublieft (afk.); 39. zin om iets te doen; 
40. kleurling; 42. echoapparaat; 43. drankgelag; 45. opstootje; 46. vertragingstoestel; 51. aanwijzend voornaamwoord; 
53. lokspijs; 54. antitankwapen; 55. wild zwijn; 56. delfstof; 57. gedorste halmen; 59. belasting; 60. Frans automerk; 62. 
Nederlandse discjockey; 63. geluid van een slang; 66. familielid; 67. Europeaan; 69. tennisterm; 71. Baskische afschei-
dingsbeweging; 73. Griekse letter; 74. pasgeborene; 75. deel van de voet; 78. Schotse familienaam; 80. onecht of vals; 82. 
boksterm (afk.); 85. heden.   

 De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de intocht van Sinterklaas en in het bijzonder op het daarbij 
horende lied ‘Zie ginds komt de stoomboot’. Met daarin de zin:

     Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 

  Zeer velen hadden dat goed. Uit alle goede inzendingen hebben we vijf winnaars geloot, die als prijs ieder twee toe-
gangskaarten voor het optreden van de groep Rapalje in De Nieuwe Doelen krijgen toegezonden. Hun concert met 
aanstekelijk Keltische muziek is op zondagochtend 2 december. De prijswinnaars zijn: Willem Pols, T. Pieren, C.A. 
van Dijk, E. Hulsman en Joke de Vroedt.

    Ook voor deze nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs, 
namelijk vijf maal twee toegangskaarten voor het zondagochtend-
concert van zangeres Lenny Kuhr op 16 december in de Nieuwe 
Doelen in Rotterdam.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan 
voor DONDERDAG 6 DECEMBER 12.00 UUR naar info@
deoudrotterdammer.nl of per post naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplos-
sen op www.deoudrotterdammer.nl.

     

  Jan Bruijs 
Een leuk stuk van Nico Tempelman, 
in de krant van dinsdag 13 november, 
over de amateurvoetballer Jan Bruis 
trok mijn aandacht, omdat daarbij 
een foto getoond werd waarop Jan als 
voetballer van Barendrecht in duel 
gaat met een speler waarin ik mezelf 
herkende. De wedstrijd op zich kan 
ik mij echter niet zo goed meer herin-
neren. Inmiddels wel dat de wedstrijd 
voordien een aantal malen op dubi-
euze arbitrale gronden was afgekeurd. 
In de jaren zeventig heb ik tegen 
veel populaire en goede voetballers 
gespeeld. Alleen aan de Oldegaarde al 
had je veel legendarische clubs als: de 
Musschen, Coal, Transvalia, Spartaan 
‘20, Zwart-Wit’28 en CVV, waarvan 
de laatste twee zelfs landskampioen 
werden en voor duizenden mensen 
speelden. Dat was nog maar een klein 
stukje Rotterdam, zonder omstreken. 
Van al deze teams is denk ik alleen 
Spartaan’20 nog niet gefuseerd of 
helemaal verdwenen. Ik vond het 
een geweldige tijd. Je mocht nog 
terugspelen op de keeper, al werd 
dat door voorzitter Hagendijk van de 
Zwervers, de club waar ik na mijn 
Zwart-Wit’ 28 jeugdperiode speelde, 
verboden. “Niet terugggg..het doel 
staat aan de andere kant”, galmde het 
dan over het veld als iemand ook maar 
aanstalten maakte. Men vond toen dat 
hij geen verstand van voetballen had. 

Leefde hij nog maar. Er waren maar 
twee punten te verdienen bij winst. 
Periodetitels waren nog niet uitge-
vonden. Gele en rode kaarten waren 
een notitie in het boekje of een schop 
onder je kont het veld uit. Ik hoorde 
een keer de derde speler die het veld 
uit moest zeggen:” Mijnheer, kunt u 
er alstublieft nog een uitsturen? Dan 
kunnen wij klaverjassen.”
Kunstgras? Een utopie. Je moest 
op alle soorten velden uit de voeten 
kunnen en onder alle weersomstan-
digheden. Vaak bestond de training op 
dinsdag uit een lichtwedstrijd tegen 
een gerenommeerde tegenstander 
uit de buurt. Kon er niet gespeeld of 
getraind worden dan kregen we een 
stratenloop door naastgelegen dorpen 
voor de kiezen, waarbij het soms dun 
door de broek liep. Er was namelijk 
geen bezemwagen. Je kon al die 
goede voetballers ook tegenkomen 
bij de Stibekavo, een competitie voor 
bedrijven. Bij elkaar geronselde teams 
zonder trainer, die beter waren dan 
menig standaardteam met trainer nu. 
Na training of wedstrijd bleef iedereen 
bij de club hangen om allerhande 
spelletjes te doen. Het werd vaak laat. 
Er was weinig verloop. Misschien 
wel daarom promoveerden we in 
zeven jaar tijd van de vierde naar de 
hoogste klasse van het zaterdagvoet-
bal en wonnen we de KNVB-beker. 
Tegenwoordig is ook voetballen bij de 

amateurs werk geworden en beginnen 
de transfergeruchten in oktober al. Als 
ik erover nadenk, tja, dan zou ik het 
voetballen met al die huidige moge-
lijkheden toch niet willen ruilen voor 
ons voetbalgenot uit de vorige eeuw. 
Neen, ik lees de gezellige stukjes van 
Nico Tempelman en Gerard Cox in De 
Oud-Rotterdammer wel.

  Leo Vos (oelsof@gmail.com)

     Reinata Heemskerk 
“Waar blijft de tijd” zong Jules de 
Corte. En dat denken wij nu ook: waar 
blijft de tijd? Een massa dingen ben je 
vergeten, maar soms is er één minuut, 
die tientallen jaren in je herinnering 
blijft. In die jaren kregen mijn vrouw 
en ik een zoontje en een dochtertje. 
Wij konden ons geluk niet op als 
zij op hun piepkleine fi etsje op het 
schoolplein reden. Op een dag kwam 
ik in Hilversum in de NCRV-studio. 
Daar werden, op verzoek van jarige 
luisteraars, verzoeknummers gedraaid. 
Het geluid was er perfect, doordat 
de studiowanden heel dik bekleed 
waren. Plotseling klonk de alt Reinata 
Heemskerk met het lied ‘Ik leg de 
namen van mijn kinderen in Uw Han-
den’. Wij waren geen heilige boontjes, 
maar die minuut, die éne minuut... 
mijn keel kneep dicht.

  Dr. Anton de Man, Rotterdam   
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Horizontaal 1. plaats in Italië; 7. gift aan een bedelaar; 12. Europeaan; 13. kleurloos edelgas; 14. paling;
15. Rolls Royce (afk.); 17. godin van de maan; 19. plaats in Noord-Holland; 21. onder andere (afk.); 22.
raamscherm; 24. filmmedewerker; 27. zangstem; 28. berggeel; 30. ogenblik; 31. medicijn; 32. behaag-
ziek; 33. plechtige belofte; 35. land of staat; 37. eenheid van filmgevoeligheid; 38. ritmisch spreken op
muziek; 41. kloosterzuster; 42. net niet het allerhoogste niveau; 44. putemmer; 46. ambtsgewaad; 47.
spleet; 48. oogluikend toestaan; 49. algemene mode (hype); 50. nobel; 52. inwendig orgaan; 54. agrari-
sche vrouw; 56. wandversiering; 58. traliewerk; 61. bezit van een boer; 62. eergevoel (fier); 64. blad-
groente; 65. kus; 67. in prima conditie; 68. meisjesnaam; 70. plaats in Duitsland; 72. gehoororgaan; 73.
waterrijk natuurgebied in Noord-Brabant; 76. uitroep van een schildwacht; 77. openbaar ministerie (afk.);
78. aardbewoner; 79. signaal; 81. uitroep van pijn; 82. huisdier; 83. niet bespreekbaar; 84. lidwoord; 86.
ovaalvormige vrucht; 87. laagste waarde (zero).

Verticaal 1. politieondervraging; 2. nikkel (scheik. afk.); 3. Engels bier; 4. goocheltoer; 5. proef voor een
diploma; 6. knevel; 7. bloedarmoede; 8. weg met bomen; 9. moeder; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
een fiets; 16. dameskledingstuk; 18. vochtig; 20. laagte tussen bergen; 21. Spaanse uitroep; 23. strook;
25. geestdrift; 26. vrouwelijk zoogdier; 27. Indonesisch gewoonterecht; 29. herstellen; 32. bladgroente;
34. scheepsvloer; 36. plaats in Canada; 37. alstublieft (afk.); 39. zin om iets te doen; 40. kleurling; 42.
echoapparaat; 43. drankgelag; 45. opstootje; 46. vertragingstoestel; 51. aanwijzend voornaamwoord;
53. lokspijs; 54. antitankwapen; 55. wild zwijn; 56. delfstof; 57. gedorste halmen; 59. belasting; 60. Frans
automerk; 62. Nederlandse discjockey; 63. geluid van een slang; 66. familielid; 67. Europeaan; 69. ten-
nisterm; 71. Baskische afscheidingsbeweging; 73. Griekse letter; 74. pasgeborene; 75. deel van de voet;
78. Schotse familienaam; 80. onecht of vals; 82. boksterm (afk.); 85. heden.
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KRUISWOORDPUZZEL

KOUD HÈ?
Maar met De Oud-Rotterdammer 
muts en sjaal zit u er warm bij!

BESTEL ZE NU! 
 

DE COMBISET VAN MUTS EN 
SJAAL: € 32,95 

 
DE MUTS: € 16,95 

 
DE SJAAL: € 19,95 

 
Leuk cadeau voor de feestdagen!

(leverbaar zolang de voorraad strekt) 
 

Gebruik de bestelbon op de pagina van ‘t Winkeltje in 
deze krant of bestel via de webshop op 

www.deoudrotterdammer.nl
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Stichting Humanitas

Postbus 37137 

3005 LC Rotterdam

(010) 27 13 800

klantenservice@stichtinghumanitas.nl

www.stichtinghumanitas.nl

Volg ons op

Op deze pagina informeren wij u over 

activiteiten, projecten en nieuwe 

ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.

Humanitas Nieuws!

Lezing pastor/auteur Marinus van den Berg 
bij Humanitas Rouwcafé op 6 december a.s.

Nieuw wijkrestaurant opent deuren in Feijenoord
‘Open Keuken’ is een uniek restaurant

Bewoners en personeel Humanitas verpleeghuis 
Hannie Dekhuijzen blij met belevenistafel

Nieuwe samenwerking tussen Albeda en Humanitas 
in het kader van praktijgestuurd leren 

Rotterdammers zorgen voor elkaar 
Opleiden of omscholen; kom werken in de zorg!

Op alle bedrijfsauto’s van 
Humanitas komt een op-
vallende sticker die de 
Rotterdammers oproept in 
de zorg te komen werken. 
Bestuursvoorzitter Gijs-
bert van Herk plakt hier 
persoonlijk het eerste ex-
emplaar. U ziet, Humani-
tas laat geen mogelijkheid 
onbenut om mensen voor 
het werken in de zorg te 
interesseren!

De Oranjeboomstraat in Feijenoord is sinds 
14 november een wijkrestaurant rijker: de 
Open Keuken. In de Open Keuken gaat het 
niet alleen om even leuk uit eten gaan in je 
eigen buurt. Het unieke aan de Open Keu-
ken is dat wie het echt niet kan betalen, een 
gratis maaltijd krijgt. Zonder dat iemand 
dit verder weet.

De drijvende kracht achter de Open Keu-
ken zijn Clara en Sjaak Sies. Het echtpaar 
is bekend als de oprichter van de Voedsel-
bank. Sjaak en Clara runnen sinds enige 
tijd ook wijkrestaurant ‘Steengoed’ van-
uit de keuken van een voormalig restau-
rant van Humanitas in De Steenplaat aan 
de Persoonshaven, eveneens in Feijenoord. 
Samen met Humanitas zochten ze naar een 
goede plek om dit succesvolle concept ver-
der uit te breiden en zo nog meer mensen 
te bedienen.

Die plek is nu gevonden in een pand aan de 
Oranjeboomstraat 169. Daar krijgen kinde-
ren uit de wijk al sinds jaar en dag kookles 
van de mensen van You-Talent. Door sa-
men te gaan werken met You-Talent is er 
nu de hele dag iets te doen op de locatie. 
’s Middags krijgen de 
kinderen kookles en 
vanaf 17.00 uur serve-
ren de vrijwilligers van 
de Open keuken een 
maaltijd voor ongeveer 
35 mensen.

Naast Stichting Gaar-
keuken van Rotterdam, 
You Talent en Humani-
tas heeft ook de Bijen-
korf bijgedragen aan de 

komst van het wijkrestaurant. Het design-
team van het warenhuis heeft meegedacht 
over de inrichting en medewerkers hebben 
in hun vrije tijd geholpen bij het klussen. 
Zo gebeurde het dat de teamleider van de 
mannenafdeling heeft staan behangen. 
“Sinds dit jaar is Humanitas verantwoor-
delijk voor het welzijnswerk in Feijenoord. 
De Open Keuken is een voorbeeld van hoe 
wij werken. Het is voor ons het bewijs dat 
we in Rotterdam echt tot mooie dingen in 
staat zijn als we met al dit soort partij-
en meer met elkaar samenwerken”, aldus 
Penny Nugteren van Humanitas.

Op 14 november verzorgde de Rotterdanse 
wethouder Michiel Grauss (portefeuille ar-
moedebestrijding, schuldenaanpak en in-
formele zorg) de officiële opening van de 
Open Keuken. Hij deed dit samen met Sjaak 
en Clara Sies en de bestuursvoorzitter van 
Humanitas, Gijsbert van Herk. Grauss: “De 
Open Keuken biedt mensen een gezonde 
maaltijd tegen een heel betaalbaar tarief. 
Dat kan omdat vrijwilligers zich inzetten 
om een ander te helpen. Dit is het goud 
van de samenleving. Dit ondersteun ik van 
harte,” aldus de wethouder.

Vragen over opname in een verpleeghuis? 
Snelle opname gewenst? 

Bij elkaar blijven ondanks verpleeghuisopname?

Bel Humanitas: 010 - 27 13 800

Op donderdag 6 december a.s. bent u van 
harte welkom in het Rouwcafé van Hu-
manitas. Marinus van den Berg, pastor 
en schrijver van talloze boeken op het 
gebied van rouw, verlies en troost, geeft 
dan een lezing over hoe om te gaan met 
verlies en verdriet in de maand december, 
de maand die de feestmaand wordt ge-
noemd. Wat kun je en wil je vieren en met 
wie? Hoe bereid je je voor? Marinus van 
den Berg schreef een aantal jaren geleden 
een boekje over dit onderwerp (‘Als feest 
en verdriet elkaar raken’) en gaat met de 
aanwezigen in gesprek.
Tijd en locatie: van 14.00 tot 16.00 uur in 

het gebouw van Humanitas aan de Pieter 
de Hoochweg 110, 3024 BH Rotterdam. 
Toegang is gratis! Wél graag vooraf aan-
melden: 06 - 30 41 92 14 of cvroom@
stichtinghumanitas.nl. 

Het Rouwcafé is een ontmoetingsplaats voor 
mensen die een naaste hebben verloren. Er 
is ruimte voor contact met lotgenoten en er 
worden lezingen en workshops georganiseerd. 
Het Rouwcafé vindt iedere eerste donderdag 
van de maand plaats en wordt georganiseerd 
door Humanitas, www.stichtinghumanitas.
nl, CVU Uitvaartzorg, www.cvu.nl  en Inloop-
huis De Boei, www.inloophuisdeboei.nl.

Vorige week tekenden Anky Romeijnders, 
lid van het college van bestuur van het 
Albeda Collega en Gijsbert van Herk, be-
stuursvoorzitter van Humanitas Rotter-
dam, de samenwerkingsovereenkomst van 
de praktijkgestuurde leerroute VIG-MZ.

Albeda en Humanitas hebben elkaar ge-
vonden in de wens een leertraject te ont-
wikkelen waarmee zorgprofessionals in 
staat zijn om in te spelen op de uitdagin-
gen waar Humanitas in het bijzonder en 
in het algemeen de zorg, voor staan.
Sinds eind augustus volgen 18 studenten 
deze combinatie-opleiding op de Huma-
nitas locatie De Steenplaat (in de wijk 

Feijenoord). De studenten beginnen nu 
aan hun stage, nadat ze eerst tien we-
ken voornamelijk theorielessen hebben 
gevolgd. De studenten worden met deze 
vorm van onderwijs optimaal voorbereid 
op de arbeidsmarkt.

Bewoners van verpleeghuis Hannie Dek-
huijzen beschikken sinds kort over een 
prachtige belevenistafel. Dit is een inter-
actieve multi-touch tafel die gemakkelijk 
verplaatsbaar en rolstoelvriendelijk is. 
Bewoners kunnen samen aan tafel zit-
ten en activiteiten ondernemen. Er kun-
nen foto’s op worden bekeken, spelletjes 
op gedaan, muziek worden gemaakt enz. 
Humanitas vindt het belangrijk dat be-
woners op een zinvolle manier hun dag 
door kunnen komen. De Belevenistafel 
biedt ontspanning, beleving, stimuleert 
het geheugen en is prikkelend voor oude-
ren met dementie.

De tafel kon aangeschaft worden met 
financiële steun van Stichting RCOAK, 
Stichting het R.C. Maagdenhuis / Stich-
ting Brentano’s Steun des Ouderdoms. Op 
29 oktober werd de Belevenistafel feeste-
lijk in gebruik genomen.
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