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Stier besprong Belgische knol in slachthuis
Wij transporteerden in de jaren zestig met de veewagens
van J. Buitelaar veel vee van
de Nederlandse veemarkten
naar het slachthuis van Rotterdam. Graskalveren voor
Louis Philips, koeien voor
vlees-exporteur Goedegebuur
en vleesgrossier Stolk; koeien
en stieren voor de VVH; vette
kalveren voor Ben Bos exportslachterij en nog een paar
grossiers vanaf de diverse
veemarkten in Nederland.
De veemarkten van Rotterdam, ‘s
Hertogenbosch, Leeuwarden en
Zwolle waren toen de grootste. Het
abattoir van Rotterdam was een groot
slachthuis met twee in- en uitgangen,
waar altijd twee portiers aanwezig
waren. Deze portiers moesten alles
controleren, ook ‘s nachts.. Wanneer
we in de nacht een vracht vee bij het
Rotterdamse slachthuis aanleverden,
was er altijd iemand aanwezig. Je kon
er dus dag en nacht lossen.
Mooie schoentjes
Toen de schepen met Engels vee in de
jaren zestig Maassluis kwamen binnengevaren, werden veel stieren, ossen
en koeien aangeleverd door Frans Buitelaar, de jongste zoon van JB, voor
onder anderen de firma Goedegebuur
en de VVH (Verenigde VleesHandelaren), de heer Soesman.
Op een keer had de firma Buitelaar
een nieuwe vrachtwagenchauffeur
aangenomen. Nou, dat was me wat:
eentje met mooie kleren en mooie
schoentjes aan; een beer van een kerel,
genaamd Hans Schmits. Wat wil het
geval? Hij moest in Maassluis een
vracht zware stieren gaan laden voor
de VVH. Mijn vader, die de leiding
had daar in dat mooie Maassluis, zei:
“Kom op we gaan ze laden.” Maar
Hans, die wijselijk op de achtergrond
bleef, zag dit allemaal liever van een
afstandje gebeuren, wat natuurlijk
normaal is als je nooit met vee ben
grootgebracht.
“We hebben 26 stieren geladen”, zei
mijn vader: “Rijden Hans, 26 stieren
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voor de VVH, slachthuis Rotterdam
en Pietje gaat met je mee.” “ Pietje!?”,
zei Hans. “Ja, Pietje weet de weg.”
Nou, die Pietje dat was ik; net 15 jaar
oud, opgegroeid en opgeleid in het vee
en later het veerijden door Aad Buitelaar, de oudste zoon van JB. Wij gingen rijden naar slachthuis Rotterdam.
Toen moest alles nog binnendoor.
Vlaardingen-Schiedam-Rotterdam,
dwars door steden en dorpen. Maar
rijden kon Hans perfect met zo’n grote
dubbele wagen, dus dat zat gelukkig
goed. Nu nog met vee leren omgaan!
Stieren lossen
Op het Rotterdams abattoir gingen we
de stieren lossen. Stieren zijn nooit te
vertrouwen. Hoeveel boeren zijn er
niet meer thuis gekomen die even hun
eigen stier uit het land gingen halen
die daar aan de ketting stond?
Nadat we het slachthuis waren opgereden en bij de portier de papieren
hadden afgeleverd, moesten we even
wachten op de keurmeester die de
verzegeling van de veewagen moest
controleren en verbreken (buitenlands

vee moest met OBV-keuringspapieren
en -verzegeling binnen een bepaalde
periode op een abattoir zijn in verband
met veeziektes).
Nadat de keurmeester alles gecontroleerd had, gooiden we de klep open
en gingen we de stieren lossen. Het
waren zware stieren van rond de acht-,
negenhonderd kilo. Ik zei tegen Hans:
“Niets doen, alleen rustig erachter
lopen, niet opjagen.”
Neusring
Ik pakte de eerste stier uit de veewagen en liep de stal in. Wat gebeurde
er? Stonden daar twee grote Belgische
paarden, je weet wel, met zo’n kort
staartje, precies op de hoek waar ik
langs moest. Sprong die stier boven
op die Belgische knol! En hij maar
dekken, dus ik trekken aan dat touw.
Maar ze zijn sterk! Zei Hans Schmits,
met zijn handen in zijn zak, lachend:
“Dat heb ik nog nooit gezien, een stier
die een paard neukt!” Die knol gaf me
daarop, met twee poten tegelijk, een
paar trappen achteruit en raakte die
stier goed, dus dat dekken was gauw

over. Hij zakte naar beneden en ik
kon het beessie rustig aan de ketting
zetten. Nadat we de 26 stieren hadden
gelost, zei ik tegen Hans: “Kijk, de
stieren rustig bij de neusring pakken
en even laten voelen dat jij de baas
bent. Als je ze aan de ketting zet, even
heel strak kort vastzetten zodat zijn
kop tegen de muur zit. Dan de ketting
erom gooien, meestal in het laatste
gaatje met die dikke nekken, en zijn
koptouw laten vieren, zodat ze hooi
kunnen eten en water kunnen drinken.
Nooit met je hoofd boven zijn kop
gaan staan met de ketting omdoen,
want dan ben je ineens al je tanden
kwijt en met lopen de stier altijd aan
je zijkant houden. Nooit er recht voor
gaan lopen, want dan grijpt-ie je,
zoals in Scheveningen bij de Norfolk
Line gebeurd is, maar dat is een ander
verhaal.
Ontsmetten
Nadat we de beesten gelost hadden,
moesten we de veewagen ontsmetten. Dus uitspuiten en met een gieter
natronloog de zijkanten en de vloer
besprenkelen. Dit was tegen veeziek-
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tes. Nadat we bij de portier hadden
betaald en het ontsmettingsboekje
hadden laten afstempelen, gingen we
weer naar Maassluis om de volgende
vracht vee te gaan laden.
Paardentransporten
Ik heb op oudere leeftijd veel profijt
gehad van deze veetransporten. We
hebben later vele transporten met
paarden gehaald uit het toenmalige
Oostblok. Voor mijn vader, vanaf
1970 tot en met 1990, die een manege
had en nog heeft en voor broer Rob.
We stopten toen twee keer per dag om
de paarden hooi en water te geven. De
reis duurde drie dagen vanaf Boedapest naar Maassluis; het waren soms
transporten van 20 paarden: Er is bij al
die reizen nooit een paard kreupel uit
de veewagen gekomen, wel stijf, maar
dat is niet gek na drie dagen rijden.
Dankzij mijn toenmalige leermeester,
de oudste zoon van veetransporteur
JB, Aad Buitelaar uit het toen nog
mooie Rijswijk bij Den Haag.
Piet van der Voort
vdvoortprins@hotmail.com

pagina
2
		
Donderdag 27 december 2018

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

Herdacht
worden
zoals u
bent
Geen mens is
hetzelfde. Dat beseffen
wij als geen ander.
Daarom gaan wij uiterst
secuur om met al uw
wensen. Zo geven we
de gewenste kleur aan
uw uitvaart en wordt u
herdacht zoals u bent.

Voor informatie
0800 - 288 22 55
Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

CVU Uitvaartzorg:
Rotterdam e.o.

24 uur per dag bereikbaar

onderdeel van

onderdeel van

WWW.CVU.NL

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK,
LEEREN ANTIEKRESTAUR
RK, LEEREN AL
ANTIEKRESTAURATIE
ENANTIEKRESTAURATIE
INTERIEURADVIEZEN
VOOR
UW STOFFEERWERK, LEER- EN
EN INTERIEURADVIEZEN

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURA
Altijd een duidelijk
5 5 + Altijd een du
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
Altijd eenKOduidelijk
RT I N G
offerte
vooraf!
en geheel vri
en geheel vrijblijvende
en
geheel
vrijblijvende
KO R T I N
KO R T I N
G
G offerte vooraf!
offerte voora

offerte vooraf!

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.
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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.
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Herinnering aan Huis van Hoboken
Waarschijnlijk ben ik één van de laatste oud-Rotterdammers die
afweet van het bestaan van het Huis van Hoboken op het Land
van Hoboken te Rotterdam. Dat kwam zo.
reuma opgelopen.
Mijn broer Evert Hendrik (1938-2011)
en ik sliepen op de tweede etage in
een slaapkamer met een heleboel
ruitjes. In mijn herinnering wel 36
raampjes. Achter het huis had je een
openluchtmuseum en een rosarium
(richting Museum Booijmans-van
Beuningen). Het openluchttheater is
al gauw afgebroken. Het jaar weet ik
niet meer.
Ik herinner me nog dat ik, toen ik een
jaar of zes was, voor het eerst viste in
de sloot voor
het huis, vanaf
het bruggetje
dat er lag. Ik
kreeg een vis
aan de lijn
en schrok er
zo van dat ik
de vis met
hengel en al in
het water liet
vallen.
Ik ging op
de openbare
school op de
‘s-GravendijkDe Gouden Koets wordt opgetuigd voor een expositie. Tijdens het transwal en liep via
port werden de gouden ornamenten verwijderd. (foto: Jac de Nijs, Anefo/
de RochusNationaal Archief)

Mijn vader (David Nicolaas van Hattum (1908-1992) werd begin jaren
vijftig benoemd tot bedrijfsleider van
de Ahoy-hallen aan de Wytemaweg
- de directeur was de heer Breedveld
- met als woonhuis het Huis van Hoboken. Het was een groot, bewerkelijk
en zeer vochtig huis met een beneden,
eerste en tweede etage. Mijn moeder
(Tonnie 1909-1973) had in die tijd
geen werkster en hield het allemaal
zelf schoon. Hoe ze dat allemaal deed,
snap ik nog steeds niet. Ze heeft er wel

senstraat, Ochterveldstraat (waar mijn
vriendin Magda van Zijl) woonde,
langs de hbs (een prachtig gebouw aan
een pleintje) aan de ‘s-Gravendijkwal
naar de school. Die stond wat van
de straat af en was bereikbaar via
poortjes.
Watersnoodramp
Er was veel te beleven in de Ahoyhallen. Mij staat vooral de watersnoodramp in 1953 bij. Ik was toen
7,5 jaar. Duizenden vluchtelingen
uit Zeeland en Brabant kwamen naar
de Ahoy-hallen. Het bezoek van
Koningin Juliana maakte grote indruk
op mij. Ze was gekleed in een bruine
bontjas, zwarte kaplaarzen en een
gebloemd hoofddoekje.
Bijna was ons huis ook ondergelopen.
Het water stond aan de rand van de
Westzeedijk aan de parkzijde en steeg
gelukkig niet verder.
Gouden Koets
Verder herinner ik mij nog de tentoonstelling E-55. In de glazen zaal van de
Ahoyhallen stond de Gouden Koets
en er was een zwembad waar ik veel
zwom na schooltijd. Ik heb diverse
keren in de Gouden Koets gezeten. In
die tijd waren er nog geen selfies, dus
ik heb daar helaas geen foto van. De
E-55 was groots opgezet. Je kon er
Karel Appel zien schilderen.

Mijn moeder voor het huis van Hoboken

Ook de Floriade in 1960 weet ik me
nog te herinneren. Veel groente en
fruit. De Euromast werd speciaal voor
deze Floriade gebouwd.
Garderobe
Voorts waren er tentoonstellingen
van de ROKA en de Femina, circus
Strassburger, Holiday on Ice, concoursen met onder andere ruiter Antoon
Ebben. Een optreden van de Shadows
of Rolling Stones. Dat laatste weet
ik niet zeker meer, het kan ook een
ander beroemd muziekgezelschap zijn
geweest. Ik weet nog wat ik aan had.
Een blauwe plisee-rok met een witte
blouse. Mijn broer en ik mochten bij
de diverse voorstellingen ook meehelpen in de garderobe.

Autoloze zondag
Wat ik me nog herinner was de
autoloze zondag. We waren toen
verhuisd naar de Dordtsestraatweg op
Zuid. Mijn vader kreeg ontheffing om
door de lege Maastunnnel te rijden
vanwege zijn werk en ik mocht mee.
Een aparte belevenis.
Helaas zijn de Ahoy-hallen en het
Huis van Hoboken afgebroken voor de
bouw van het Dijkzigt-ziekenhuis. Ik
heb er als kind en tiener een geweldige
tijd beleefd.
Marianne de Ruiter-van Hattum
Prof. Mulderslaan 14
4731 BV Oudenbosch
mmderuiter@caiway.nl

CCtje Fijne dagen

Als u dit leest zit ik even op Bonaire. Een vriendin van mij heeft daar een huis en
die nodigt mij altijd vriendelijk uit. Op het eiland zijn inmiddels een aantal voortreffelijke restaurantjes, zelfs Jonnie Boer zit er, u weet wel, van de Librije, een
van de driesterrenrestaurants die Nederland rijk is, dus lekker eten met de feestdagen, ik kijk er helemaal naar uit, maar goed, als u dit leest … enzovoorts.

c foto burosolo.nl

Bonaire is nu een Nederlandse gemeente. De mensen daar zijn er niet erg
blij mee. De paar dagen dat ik daar ben,
geven mij niet de kans er precies achter
te komen wat er nou niet deugt aan de
huidige regeling. Wat ik bijvoorbeeld
wel weet, is dat het betaalmiddel om
de een of andere reden de Amerikaanse
dollar is, en dat schijnt voor de ‘locals’
alles twee keer zo duur te hebben
gemaakt. Jammer, want het zijn vriendelijke lui.

Cox Column

Het is prettig als ons koloniale verleden
niet altijd als een juk op onze schouders drukt. Het zou zo fijn zijn als we
allemaal ons best een beetje deden en
normaal met elkaar omgingen. Ik kreeg
een kaartje met warme wensen en een
heel lieve brief van Nelly Cooman. U
weet het misschien nog wel, mijn zwarte vriendinnetje was enige decennia
geleden de snelste vrouw van Nederland op de zestig meter hardlopen. Als
ik me niet vergis was zij zelfs Europees

kampioen met bijbehorend record. Zij
feliciteert me met een interview dat ik
een maand geleden had met de Telegraaf, waar “Ongezouten” boven stond,
dus dan weet u het wel. Zij schrijft:
“Ik sta voor honderd procent achter je
verhaal. Het gedoe over Zwarte Piet
en de VOC, daar word ik ziek van.
Deze lui veroorzaken alleen maar een
splitsing in onze samenleving. En ik als
Surinaamse Rotterdamse ben het beu
dat een paar mafkezen de boel verzieken. Januari van dit jaar ben ik door
deze mafkezen met de dood bedreigd.
Mijn dochter Ronéll heeft er veel last
van gehad…”
Waar er in de Nederlandse pers heel
veel mededogen bestaat met de AntiPietenbrigade, “want ze worden zo
schandelijk behandeld”, is er, zoals
blijkt, ook nog een heel andere kant
aan de zaak. Hier gaat het dus over een
Surinaamse Rotterdamse, die niet in

een hoek is gaan zitten miauwen dat ze
zo lijdt onder racisme en discriminatie,
maar die gewoon aan het werk ging en
een top-atlete werd. En die wordt dan
toch nog het mikpunt van de haat van
die miesgassers.
Laten we in het nieuwe jaar eens wat
meer toenadering tot elkaar zoeken. En
niet altijd zo boos, en zo verongelijkt.
En zo vol misplaatste rancune. En met
een beetje humor en zelfrelativering.
We zouden met zijn allen een fijn land
kunnen hebben, waar iedereen die wat
kan en wat wil iets kan bereiken, als ie

zijn best doet. We hebben elkaar ook
allemaal nodig, want er staan belangrijke dingen te gebeuren. We moeten
van het gas af, ik noem maar wat, de
auto moet elektrisch en zo verder, en
waar gaan we het geld dat dat allemaal
gaat kosten vandaan halen?
Kop op, we drinken er nog eentje op
ons aller toekomst, en voorlopig alvast
op het nieuwe jaar.
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

BTR Reizen wenst iedereen
een reislustig jaar.
Ook in 2019 weer de
mooiste vakanties
en de beste aanbiedingen.
Riviercruises vanuit Rotterdam en Arnhem met vertrekgarantie
Reiscode: crcr407

Paascruise: Nederland en België
5-daagse riviercruise vanuit Rotterdam, vertrek op 20/4

vanaf

€ 299*p.p.

7-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 30/5 en 29/8

vanaf

€ 589*p.p.

Reiscode: crcr448

Rijncruise vanuit Rotterdam
8-daagse riviercruise, vertrek op 8/5 en 17/10

vanaf

€ 609*p.p.

Reiscode: crcr450

Over de Maas van Arnhem naar Dinant
7-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 11/7

vanaf

€ 629 p.p.
*

De Romantische Rijn met een vleugje Moezel Reiscode: crcr447
7-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 20/6 en 3/10

De hoogtepunten van de Moezel en de Rijn
11-daagse riviercruise vanuit Arnhem, vertrek op 11/8

vanaf

€ 659*p.p.

Reiscode: crcr408
vanaf

€1189*p.p.

Kom naar onze riviercuise open dag in Rotterdam
12 januari: 10.00 - 16.00 uur | Maashaven Noordzijde | op het schip de MPS Horizon

Autoreizen

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Reiscode: crcr445

Door vier Hollandse Provincies

Busreizen

All Inclusive autovakanties & All Inclusive busvakanties
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren

Vliegreizen

Verre reizen

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

Steden reizen

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

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

We regelen iedere uitvaart
met zorg en respect
Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de
kleine details. Door aandacht en kennis van zaken.
Door rust en planning.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
uitvaart moet worden omringd met
zorg en respect.

Jan van de Breevaart

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

U I T VA A R T V E R Z O R G E R

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

NIEUW!

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

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN
Ben je op zoek naar een design rollator waarmee je comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor jou! Compact, stabiel,
licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat je overal comfortabel en veilig kunt wandelen, ook op
oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt tot 10 kilo. En met het
unieke vouw-klik-systeem vouw je hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:

Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - info@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122
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Nr. 178

‘Jeugdbrandweer spannender dan voetballen’
De foto in De Oud-Rotterdammer van 27 november riep weer de nodige herinneringen op. Het ging om een afbeelding van een jeugdbrandweerwedstrijd op de Sint
Jacobsplaats in Rotterdam op 1 oktober 1960. Een van de vele activiteiten van de
jeugdbrandweer, die in praktijk regelmatig de ‘opleidingsschool’ bleek voor latere
brandweerlieden in de Maasstad. Hieronder enige reacties op schrift over de foto
van Ken je dit nog.
J.M. Faasse: “Dit was volgens mij tijdens de C70festiviteiten op de Coolsingel met de jeugdbrandweer van Rotterdam.”
H. Mellegers: “Dit is een optreden van de
jeugdbrandweer, die werd opgericht omstreeks
1958-’59. Er waren verschillende ploegen, met
elk een eigen teken op de helm. Wij zaten op de
post-Zaagmolenkade en waren de ploeg blauwrood. Je moest minimaal 14 jaar zijn, kreeg een
overall en een helm. Ik weet niet of daar kosten
aan verbonden waren.”
Aad Polderman: “Ach ja, de Rotterdamse
jeugdbrandweer! Als elfjarige jongen vond ik
het spannender dan voetballen, mede doordat
mijn beide overgrootvaders brandspuitmeesters
bij de vrijwillige brandweer Rotterdam waren
geweest en mijn ome Sjaak vrijwillig Brandmeester Commandant was. De jeugdbrandweer
in de beginjaren zestig was in groepen verdeeld,
die herkenbaar waren aan het gekleurde ruitje,
bij mij oranje, op een echte brandweerhelm. Een
groen overalletje met koppel(riem) en rubber
laarsjes maakten je een ware brandweerman. Op
de dinsdagavond had ik veel bekijks, wanneer ik
op de ﬁets door de wijk Oud Mathenesse reed,
om te oefenen bij de ﬁrma Netam aan de Van
Helmondstraat. De bedrijfsbrandweer had een
echte pompaanhanger. In de zomer was het spannend op het Sint Jacobsplein in het centrum van
Rotterdam. Een waar brandweergebeuren, met
daarbij natuurlijk de jeugdbrandweerwedstrijden.

Met een op jonge leeftijd geleerd aﬂegsysteem
en de behendigheid in het omver spuiten van een
aantal geselecteerde blokken op een rek behaalde
je punten. We haalden maar liefst een keer de
groeps- en bevelvoerdersprijs. Mijn brandweerverleden verliep verder als senioren jeugdbrandweerman, vanaf 15 jaar, naar de vrijwillige
brandweer vanaf 18 jaar bij bluseenheid 432 en ik
maakte er uiteindelijk mijn beroep van. Een totale
periode van 45 jaar!”
Roel Sparreboom: “Nummer 178 gaat over de
jeugdbrandweer van Rotterdam. Ik heb bij het
eerste jeugdbrandweerkorps gezeten. De lessen
werden gegeven door Brandmeester Schumacher
(later Hoofd Brandmeester). De locatie was het
blushuisje aan de Dreef dat behoorde bij Bluseenheid 514.”
Hans Oskam: “Volgens mij is dit een foto van de
jeugdbrandweerwedstrijden bij de brandweerkazerne aan het Kleinpolderplein. Ik heb hier zelf
ook aan meegedaan. Ik was destijds lid van de
jeugdbrandweergroep Hillegersberg en woonde
bij mijn ouders aan de Uitweg. Heb hier een
leuke tijd gehad. Oefenen deden we meestal aan
de Bergse Rechter Rottekade, vlakbij de hoge
brug. Ik heb ook wel eens een ritje gemaakt op de
Ahrens Fox, toen de grootste motorpompwagen.
En een training in de klimtoren bij de kazerne aan
de Baan. Daar kregen we een plastic kap voor de
ogen; je kon alleen licht en donker zien, net alsof
je in de rook liep. Daarna moesten we naar boven

Ken je dit nog?

Nr. 180

Ken je dit nog? Herkent u dit gebouw? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Of wellicht aan de winter
van 1963? Deze foto werd namelijk in dat jaar genomen toen de eerste sneeuw viel. We zijn weer heel
nieuwsgierig naar uw anekdotes, herinneringen en verhalen. Stuur ze ons toe! Dat kan via internet: info@
deoudrotterdammer.nl of via de post: 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.

klimmen; alles op de tast, scheve ladders en
deuren en scheepsluiken die je onderweg moest
openmaken. Terugkomend op die wedstrijden; ik
was bevelhebber. Een paar commando’s weet ik
nog; als eerste ‘Geef acht’, daarna ‘nummeren’
en ‘waterwinplaats drinkwaterleiding aﬂeggen tot
verdeelstuk’. Er waren elf ploegen. En dan waren
er nog elf ploegen, maar die kwamen een week
later aan de beurt. Ze werden namelijk gesplitst in
de rechter en linker Maasoever. Er werden geen
tussenstanden bekendgemaakt, zodat de jongens
die de eerste week aan de beurt waren geweest
nog een week in spanning moesten blijven. Er
waren totaal drie groepsprijzen. De eerste prijs
was de wisselstraalpijp. Uit de drie prijswinnaars
werd een wedstrijdploeg samengesteld voor de in
1967 te houden landelijke jeugdbrandweerwedstrijden. Het was een volledige oefening, waarbij
drie stralen moesten worden gelegd. Uiteraard
werd het af te leggen traject verzwaard met obstakels. Ik heb nog een krantenknipsel, maar dat
is slecht geworden dus ik kan hem niet scannen
en stuur daarom een kopie per post. Dat mannetje
met de witte band op zijn helm ben ik.”

twee van die jonge knapen in de weer met een
brandweerspuit. In onze jonge jaren wilden wij
eigenlijk allemaal wel brandweerman worden. Of
piloot, of politieagent. Zou dat nu nog zo zijn? Ik
denk het eigenlijk niet. Maar zo’n jeugdbrandweerkorps is natuurlijk een prachtige uitvinding.
Want de jongens en tegenwoordig ook meisjes die
er echt talent voor hebben, pik je er zo mooi uit
en kun je motiveren door ze alvast in praktijk te
laten oefenen. Zoiets mag dus nooit verdwijnen
en verdient wat mij betreft alle steun van de lokale of rijksoverheid. Er wordt wel geld aan minder
nuttige dingen uitgegeven! Zelf ben ik overigens
nooit bij de brandweer geweest, maar dat hoeft
niet om veel respect voor deze mensen te hebben. Helaas hebben de nodige sufferds dat rond
de jaarwisseling niet. Als je, zoals ik, een keer
brand in je huis hebt gehad en letterlijk door deze
mensen uit de brand bent geholpen, piep je wel
anders! Maar jammer dat het soms zover moet
komen voor mensen gaan beseffen hoe belangrijk
die hulpdiensten voor ons zijn. Niet alleen voor
ouderen, zoals wij, maar voor iedereen!”

Wim van Zijl: “Wat een heerlijk plaatje, van

...en spuiten maar!
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:
Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Ma. 31-12-2018: Geopend tot 16 uur
Di. 1-1-2019: Gesloten
Wij wensen al onze klanten een gezegend 2019

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

Hollandse garnalen

pak 500 gram

€

17,50

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

Gerookte Zalm
Lengte gesneden
pak 500 gram

€ 17,50

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

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

www.conceptuitvaart.nl

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
CU

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro erdam
Tel 010 7370866

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.
En we waren niet eens verzekerd.’
‘Geregeld naar wens’ door Bianca Wienstra van DELA

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.

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Zo aan het einde van het jaar is het tijd
om vooruit te kijken, en dat doen we
deze keer door de bedragen te noemen
die in 2019 vrij van schenkbelasting te
schenken zijn.
De jaarlijkse vrijstelling voor schenken
aan kinderen is in 2019 € 5.427. Voor
kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn
er verschillende speciale vrijstellingen.
Zo mag er eenmalig een bedrag vrij van
schenkbelasting worden geschonken
van € 26.040 en als u dit wilt doen om
een studie te bekostigen die tenminste
€ 20.000 per jaar kost dan mag u zelfs
€ 54.246 schenken. Voor ouders, maar
ook voor ieder ander die iemand wil
schenken voor de aankoop, verbetering
of onderhoud van de eigen woning (of
voor de aﬂossing van de hypotheek of
afkoop erfpacht) is de extra verhoogde
vrijstelling in 2019 € 102.010.
Schenkt of erft u meer, dan betalen kinderen en partners (over het meerdere)
over de eerste € 124.727 10% schenkof erfbelasting en daarboven 20%.
Kleinkinderen betalen respectievelijk
18 en 36 procent en alle anderen 30 en
40 procent.
Om te bepalen op welke manier u het
best kunt schenken (met de hand, via de
bank of op papier) en hoeveel, helpen
wij u ook in het nieuwe jaar graag. Overigens blijven onze erfcoachspreekuren
ook in 2019 bestaan, te weten: de eerste
vrijdag van de maand in de Boekenberg
te Spijkenisse en de derde vrijdag van
de maand in de Buurvrouw in Schiebroek. Beide steeds van 10.00 tot 12.00
uur. Zie ook: www.akto.nu
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Een verborgen gebrek
bij aankoop woning
Mijn man en ik hebben onlangs een nieuw huis gekocht. Een van de problemen
bij de aankoop was het asbestplaten dak op de schuur.
Toen we een bedrijf opdracht
gaven voor het verwijderen,
bleek dat een aantal draagbalken verrot was; iets dat
we door de constructie niet
eerder hadden kunnen opmerken. Wie is verantwoordelijk
voor de schade? De verkoper
of wij?
Bij de koop van een huis hebben
beide partijen verplichtingen. De
verkoper heeft informatieplicht en
moet u alles vertellen wat hij weet of
kan weten over het te verkopen pand.
De koper heeft onderzoeksplicht. Bij
een woning, zoals die van u, wordt dat
vaak met een bouwkundig onderzoek
gedaan. Is het nieuwe huis een appartement, dan moet ook de Vereniging

Waar heffingskorting toepassen?
Een besluit dat die u moet nemen als
u AOW en pensioen gaat krijgen, is
waar u de hefﬁngskorting laat toepassen. De algemene regel is dat u dat
het best kunt laten toepassen waar u
het hoogste inkomen heeft. Standaard
is dat echter bij de AOW via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar
u kunt de hefﬁngskorting ook bij uw
pensioen of lijfrente laten toepassen als u dat wilt. Het probleem kan
zijn dat u, door de hefﬁngskorting
bij de AOW te laten toepassen, niet
de volledige hefﬁngskorting kan
gebruiken (u betaalt daarvoor dan
te weinig belasting). Door aangifte
inkomstenbelasting te doen, lost u dit
probleem op. Het aangifteprogramma
berekent namelijk eerst uit wat u aan
belasting moet betalen, vervolgens
trekt het daar de hefﬁngskorting
vanaf en dan blijft het bedrag aan
verschuldigde belasting over. Heeft u
niet alle hefﬁngskorting bij de AOW
gebruikt, dan krijgt een bedrag aan
belasting terug. U heeft dan alsnog de
volledige hefﬁngskorting benut.
Koop breekt geen huur
Woont u in een huis van een (parti-

van Eigenaren onderzocht worden op
onder meer eventuele verplichtingen,
onderhoudsplan en ﬁnanciële buffer.
Blijkt, zoals bij u, bij werkzaamheden aan het huis dat er gebreken
zijn die niet eerder opgemerkt zijn
of die de verkoper en de koper niet
hadden kunnen weten, maar die wel
het normaal gebruik van de woning
beperken, dan is er sprake van een
verborgen gebrek.
Is er bij de aankoop een model
koopovereenkomst (NVM) gebruikt,
dan mag de koper verwachten dat de
gekochte woning aan de eisen voor

culiere) verhuurder en wil deze de
woning verkopen, dan hoeft u niet
te vrezen dat u de woning uit moet,
omdat de nieuwe eigenaar er andere
plannen mee heeft. Alleen wanneer
de koper aannemelijk kan maken dat
hij de woning dringend voor eigen
gebruik nodig heeft, kan de rechter
de verhuurder toestaan de huur op
te zeggen. Dat kan daadwerkelijk
gebruiken zijn, maar ook renovatie
of sloop.
De auto per codicil vermaken
Heeft u een testament en wilt u
daarnaast zelf nog een aantal zaken
vermaken, dan kan dat per codicil.
Dat is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk waarin u
beschrijft wie wat van u krijgt als u
er niet meer bent. U kunt een codicil
gebruiken voor het opstellen van uw
uitvaartwensen, of het vermaken van
kleding, lijfstoebehoren en lijfsiera-

normaal gebruik voldoet en kan hij
de verkoper aansprakelijk stellen.
Het komt regelmatig voor dat in de
overeenkomst gesproken wordt over
een ouderdomsclausule. Dit betekent
dan dat de koper van de woning niet
dezelfde eigenschappen mag verwachten van de woning als van een
nieuwe woning. Een andere clausule
die u kunt tegenkomen is de niet-zelfbewoning-clausule. Hiermee geeft de
verkoper aan dat hij de woning niet
zelf heeft bewoond en niet volledig op
de hoogte is van de staat van de woning (dus ook niet van de gebreken).
De verrotte balken die u heeft gecon-

den. In de praktijk worden daar ook
enkele (niet te kostbare) inboedelzaken mee vermaakt. Wat in ieder geval
niet kan, is de executeur per codicil
benoemen, geldbedragen toekennen
of andere kostbaarheden vermaken,
zoals een auto.
Samenwonen en het ABP
Samenwonen, trouwen of registreren
heeft gevolgen voor de hoogte van de
AOW. Als alleenstaande ontvangt u
70 procent AOW (€ 1.251,81 bruto in
2019) en als u gehuwd of geregistreerd bent of samen op hetzelfde
adres staat ingeschreven ieder 50
procent AOW (€ 835,04 bruto in
2019). Heeft een van u beiden of beiden daarnaast een ABP-pensioen, dan
heeft de nieuwe burgerlijke staat ook
voor dit pensioen gevolgen, omdat
het ABP het pensioen kort. Vraag het
pensioenfonds naar de gevolgen.

stateerd, belemmeren het normale
gebruik van de balken in de schuur en
herstel brengt kosten met zich mee.
U doet er goed aan de verkoper (of
de makelaar) zo snel mogelijk na het
constateren van het gebrek te informeren. Informeer ook uw opstalverzekering over de schade en informeer
welke schade zij mogelijk dekken.
Geef vervolgens de verkoper de
gelegenheid de schade te bekijken
en met een oplossing te komen.
Komt u er samen niet uit, stel dan de
verkoper per aangetekende brief in
gebreke. Meld in deze brief dat u de
verkoper in gebreke stelt en dat u hem
bijvoorbeeld twee weken de tijd geeft
met een oplossing te komen. Geef ook
aan dat als die oplossing er niet komt,
u zich vrij acht verdere juridische
stappen te ondernemen. Uiteindelijk
zal de rechter (als de verkoper en u
het zover laten komen) een oordeel
moeten geven over wie aansprakelijk
is voor de gebreken en de schade.
Een verborgen gebrek is altijd een
domper op de vreugde van een nieuwe
woning. Laat daarom in ieder geval
een bouwkundig onderzoek doen bij
de aankoop van een nieuwe woning; u
kan dan niets worden verweten.

Voorkom rood staan
De rente op spaarrekeningen is
al een tijdje bedroevend laag. De
rente die u betaalt als u rood staat
op uw (betaal)rekening is echter
nog steeds torenhoog. Tussen de 8
en 14 procent rente betaalt u, wanneer u rood staat op uw rekening.
Voorkom dus dat u rood komt te
staan en houd de rente in uw eigen
zak.
Meten is weten
Vaak weten we niet of niet precies
waar we ons geld aan uitgeven.
Door zo nu en dan een maand
bij te houden waar we ons geld
aan uitgeven (houd rekening met
jaarbetalingen) krijgen we inzicht
in ons uitgavenpatroon. Met dit
inzicht kunt u bijsturen, uitgaven
schrappen of eens een kijkje nemen in een andere (super)markt.

l

uw erfcoach en meer

l
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TE KOOP GEVRAAGD
MUNTEN EN POSTZEGELS

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.

Munthandel Ritmeester

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

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

MODE
MODE VOOR

JOKE DUBBELT

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

Kees Ritmeester - Tel: 06-26394828
Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis
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“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

IEDER MOMENT

Het is Sale bij
Bensmode!
Kortingen tot 50%

“All inclusive”

Uitvaart v.a. € 2950

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 koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 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

Het bensmode team wenst
u fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

50%
10%
40%
20%

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

30%

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Bezoek onze
facebookpagina!

Bereikbaar met: Tramlijn 25

KvK nummer 24448641

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

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

Zeeuwse kleibintjes
5 kilo

€ 3,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Heeft u als goede voornemen om
in 2019 te gaan adverteren met
een Oud-Rotterdammertje?
Bel. 0180-820244
voor meer informatie
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De langste roltrappen van Europa
De roltrappen van de Maastunnel waren bij de bouw in 1941 de
langste van Europa en zijn geleverd door een bedrijf, genaamd
Flohr in Berlijn, dat in feite nog steeds bestaat, maar onder een
andere naam, namelijk OTIS. In de huidige tijd zeer bekend als
liftenfabrikant en zeer waarschijnlijk ook als roltrappen-fanaat.
De vader van mijn oom Henk had in
de vooroorlogse jaren een elektrotechnisch bedrijf aan de Claes de Vrieselaan en als jonge man werkte Henk in
het bedrijf van zijn vader. Omdat hij
ook “kost en inwoning genoot”, kreeg
hij weinig salaris. Maar ja, kleine
jongens worden groot en krijgen soms
verkering met een meisje en als die
verkering stevig genoeg blijkt te zijn,
willen die twee bij elkaar blijven om
een gezin te stichten. Maar daar heb
je een echt inkomen voor nodig en als
Pa dat allemaal overbodig vindt, is hij
niet bereid die plannen te financieren.
Nu had dat meisje een broer, Jan (mijn
vader), die na een lange periode van
werkloosheid op wachtgeld door zijn
baas teruggeroepen was om weer
te komen werken. Die baas was de
gemeente Rotterdam, die plotseling
het plan had opgevat een verkeerstunnel onder de Maas te bouwen! En een
bouwkundige, zoals mijn vader Jan,
kon daarbij niet gemist worden!
Vaste baan
Tijdens de bouw van de Maastunnel,
in de jaren dertig, leerde mijn vader
de vriend van zijn zus kennen. Die
vriend heette Henk en was elektricien
(elektrizijn dus) bij Flohr, fabrikant
van roltrappen in Berlijn. Jan en Henk
werkten dus beiden aan het Maastunnelproject, ontmoetten elkaar daar en
raakten goed bevriend.
Henk had uiteraard nog altijd trouwplannen, maar, hoewel hij bij Flohr
goed verdiende, ooit zou de tunnel
natuurlijk gereed komen en wat dan?
Mijn vader, die door zijn werk meer
in contact kwam met de bazen, ging
daar eens een praatje maken en kreeg
het voor elkaar dat zijn vriend Henk
mocht komen praten voor een vaste
baan bij de ‘NV De Maastunnel’, die
de bouw van de tunnel behartigde.
Hij werd prompt aangenomen, want
iemand die de bouw, montage en inbe-

drijfstelling van de elektrotechnische
installaties had meegemaakt, konden
zij later ook wel gebruiken voor het
onderhoud (dat zou tegenwoordig
niet zo eenvoudig meer gaan). De
toekomst van Henk en Nelly was
daarmee verzekerd!
Automatisering
Goed. Hoewel iedereen tegenwoordig
denkt dat alleen in de moderne tijd
geautomatiseerd wordt, had Henk daar
in zijn tijd ook al volop mee te maken,
bijvoorbeeld bij de roltrappen en zeker
bij de liften (toen al tientallen jaren).
Die automatisering is na de voltooiing
van de tunnel aanleiding geweest voor
een eigenlijk zeer komisch voorval,
dat een dramatische afloop had kunnen
hebben.
Mijn oom Henk vertelde mij dat na de
oorlog, maar hij bleek later toch niet
precies geweten te hebben hoe de vork
precies in de steel zat.
In 1953 is een boek uitgegeven
over de bouw van de Maastunnel,
geschreven door het technisch hoofd
van het bedrijf de Maastunnel, de heer
Vreugdenhil, dat ik pas veel later toevallig in handen kreeg. Daar wordt dat
komische voorval ook in beschreven
en toen ging mij een lichtje op.
De roltrappen werken in principe 24
uur per dag en 7 dagen per week. Dat
is van 1942 tot 2017 75 jaar! Dat zijn
dus 75 x 365 x 24 uren = 657000 uren!
En die roltrappen zijn nooit vervangen! Men had toen ook wel verstand
van kwaliteit.
Lichtstraal
Het is dus handig die roltrappen stil te
zetten als er toch niemand naar boven
of naar beneden wil en het is nog handiger als dat automatisch gebeurt. Dat
kan met een fotocel en een lichtstraal,
zodat de roltrap ‘weet’ dat er bijvoorbeeld al vijf of tien minuten geen
klanten meer voor hem waren en dus

Van Zuid naar 'de stad' door de Maastunnel: een hele klus

Met de fiets op de roltrap in de Maastunnel (foto: Anefo/Nationaal Archief)

voorlopig zichzelf wel stil kan zetten.
Komisch
Nu het voorval, dat na 1942 plaatsvond, dus tijdens de Duitse bezetting.
Elke nacht was het stil in de tunnel,
dus stonden de roltrappen nogal eens
stil. Op een gegeven moment kwam
er een man uit de voetgangerstunnel,
die naar boven wilde en alle vier de
roltrappen stilstaand voor zich zag.
Om de een of andere reden koos hij
voor de linkse trap; fout, want hij had
de rechtse trap moeten kiezen, die zou
automatisch gestart zijn. Dus begon hij
zuchtend naar boven te klimmen, wat
nog niet eenvoudig is, want de hoogte
van elke tree (zoals bij elke roltrap) is
daar eigenlijk te groot voor en dus is
klimmen zeer vermoeiend.
Toen hij halverwege was, kwam er
weer iemand uit de voetgangerstunnel die ook vier stilstaande roltrappen
voor zich zag, maar óók een man die
klimmende al halverwege was en hij
besloot daar dus maar achteraan te
gaan. Een tijdje later kwam de eerste
man boven en liep langs de fotocel,
waardoor de roltrap achter hem
meteen begon te werken; naar beneden
natuurlijk! Dus de tweede man stond
binnen mum van tijd weer beneden!
Toen de trap weer stopte wegens gebrek aan klanten begon hij al foeterend
opnieuw op de verkeerde trap naar

boven te klauteren. Op een gegeven
moment was hij weer halverwege en
op dat moment kwam er een derde
man met fiets het roltrappengebouw
binnen die naar beneden wilde en door
middel van de fotocel die trap weer in
beweging zette, zodat man 2 binnen de
kortste keren wéér beneden stond!
‘Sabotaaz’
Toen waren de rapen gaar! Man 2
bleek een Duitse officier te zijn, een
Mof dus, die ervan overtuigd was
dat die dumme Holländer hem aan
het pesten waren. Hij begon te razen
en sprak van “Sabotaaz” en dat hij
maatregelen zou laten nemen door de
Ortskommandant zoals “rücksichtlos
erschiessen”, een bekende kreet uit
die tijd.
De tunnelwachters, die zich waarschijnlijk enigszins op de achtergrond
hadden gehouden en niet meer bijkwamen van het lachen, schrokken daar
toch een beetje van en probeerden de
man tot bedaren te brengen. Lastig als
je geen Duits spreekt, dus ze probeerden hun baas thuis te bereiken voor
hulp. Die woonde aan de Statenweg,
sprak wel Duits, maar had in oorlogstijd geen auto met benzine, alleen een
fiets, en was er dus niet meteen; vanuit
dromenland naar de Maastunnel.
Er was wel een lift en de tunnelwachters hadden hem dus daarmee ook
naar boven kunnen brengen, maar dat
vertelt de historie niet.
Rechts houden
De heer Vreugdenhil had ook grote
moeite de boze man aan zijn verstand
te brengen dat er geen sprake was van
boze opzet en dat het meteen goed
gegaan was als hij gewoon rechts
gehouden had. “Das tun Sie zu Hause
doch auch?” Dat die eerste man wel
links naar boven klauterde, bewees
alleen maar dat die wel een ‘dumme
Holländer’ was, nietwaar?
Die Duitser had goed kunnen weten
dat die verklaring zeer juist was,
want toen onder leiding van Hitler
Oostenrijk ‘Heim ins Reich’ gebracht

was, in maart 1938, het Duitse leger
geconfronteerd werd met links verkeer
in Oostenrijk Hitler dat onmiddellijk
heeft laten omdraaien, want dat vond
hij maar knap gek hoewel hij dat geweten moet hebben, want hij was zelf
Oostenrijker en Wener.
Groot onderhoud
Nu, in de moderne tijd, hebben de tunnelbeheerders in Rotterdam het plan
opgevat de tunnel en zijn gebouwen
inclusief de technische installaties een
groot onderhoud te geven. Na 75 jaar
geen overdaad, maar men liep al spoedig tegen een levensgroot probleem
aan, want de tunnel staat inmiddels
onder monumentenzorg en dan mag
veel niet. Men wilde bijvoorbeeld de
roltrappen vervangen/moderniseren
(wegens het vrijwel niet meer verkrijgbaar zijn van nieuwe onderdelen)
en dat werd verboden. Dus men werd
genoodzaakt nieuwe onderdelen te
zoeken of te laten maken, bijvoorbeeld
bij ‘Flohr’ in Berlijn.
Dat heb ik uitgezocht en kwam al
vlug tot de ontdekking dat FLOHR
na de oorlog OTIS is geworden. Bij
een bezoek aan Berlijn ontdekte ik
dat het vooroorlogse fabrieksgebouw
van Flohr aan de Chausseestrasse
35 (het verlengde van de bekende
Friedrichstrasse) nog bestaat en ik
herkende het direct van de foto in het
boek van de heer Vreugdenhil. Het
heeft bijna geen schade opgelopen
van de zware bombardementen op
Berlijn, terwijl het toch zeer dicht bij
het centrum staat. Ook bleek mij dat
dat gebouw daar nu eveneens onder
toezicht van de Duitse monumentenzorg staat! Het is bijna het enige
ongeschonden gebouw van die buurt.
Én ik vond meteen de naam OTIS op
de muur. Voor mij was het een van de
Rotterdamse wortels in Berlijn en dat
trof mij zeer.
Hans de Jong
het neefje van oom Henk
hj39@planet.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen.
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag.
Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Info: 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 spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud,
zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00
tot 16.00 uur. U bent 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.

Shen Yun in Nieuwe Luxor Theater

Op 5 en 6 februari is Shen
Yun te zien in het Nieuwe
Luxor Theater in Rotterdam.
Shen Yun nodigt u uit terug
te reizen naar de magische
wereld van het oude China.
Ervaar een verloren cultuur via
de adembenemende kunst van
klassieke Chinese dans en zie
hoe legendes tot leven komen.
Om dit mogelijk te maken,
verlegt Shen Yun de grenzen
van de uitvoerende kunsten
met een unieke mix van kleurrijke kostuums, high-tech achtergronden en een live orkest. Bereid u voor op een ongekende
theaterervaring. Zie ook elders op deze pagina.

Donderdag 27 december
Korting op orgelconcert Martin Mans Laurenskerk

Donderdag 27 december geeft Martin Mans een eindejaarsconcert in de Laurenskerk in Rotterdam. Hij
brengt een programma in drie delen ten gehore 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 0625391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Zaterdag 6 januari
Nieuwjaarsconcert Rotterdams Operakoor
Het Rotterdams Operakoor opent zaterdag
5 januari het nieuwe jaar met een uitvoering
van I Lombardi van Guiseppe Verdi in de
Doelen in Rotterdam. De avond staat onder de
muzikale leiding van Ago Verdonschot. Naast
de solisten en het koor dirigeert hij het begeleidingsorkest Accompagnato. Dit is Verdi
en het Rotterdams Operakoor op zijn mooist!
Ook dit jaar biedt het koor de jongerenoperaklas van Ja-Ja-Opera de gelegenheid
mee te zingen. Info en kaartverkoop: www.
rotterdamsoperakoor.nl

Zaterdag 12 januari
Open dag Horizon

Speciaal voor de gasten van de Jong Intra
Vakanties is er zaterdag 12 januari van
10.00 tot 16.00 uur een open dag aan
boord van de m.p.s. Horizon in de Maashaven Noordzijde in Rotterdam. Bereikbaar
per openbaar vervoer: Halte Rijnhaven;
Metrolijn D of E en dan ongeveer 5
minuten lopen. Parkeergelegenheid: Er zijn
langs de Maashaven diverse parkeervakken (betaald parkeren). Let op: Parkeer uw
auto niet aan de kade!

Zondag 13 januari
Orgelconcert Iddo
van der Giessen in
Fonteinkerk

In de Fonteinkerk aan
de Terbregselaan 3 in
Rotterdam-Hillegersberg
geeft Iddo van der Giessen
zondag 13 januari een
orgelconcert.

I Lombardi van Verdi in De Doelen

Het Rotterdams Operakoor verzorgt 5 januari
een nieuwjaarsconcert in
de Doelen. Sinds 2016
presenteert het koor
jaarlijks een volledige
opera, die concertant
wordt uitgevoerd. In
2016 was dit de opera
Nabucco, daarna volgde
Carmen, en vorig jaar
stond L’elisir d’amore op
het programma. Gezien
het succes van deze
uitvoeringen heeft het Rotterdams Operakoor besloten in 2019 wederom een volledige opera te
brengen: de belcanto-opera I Lombardi van Verdi. Het verhaal speelt tegen de achtergrond van
de kruistocht naar Jerusalem, waarbij prachtige aria’s, duetten, terzetten en grootse koorstukken
te horen zijn. Verteller Gregor Bak neemt het publiek mee langs de dramatische familieverwikkelingen, liefdes, moord en visioenen. Francis van Broekhuizen vertolkt de rol van Giselda, Pagano
wordt gezongen door de Jaco Huijpen en Harrie van der Plas zingt Arvino. Het Rotterdams
Operakoor speelt zelf in deze opera (naast de zeven solisten) ook een hoofdrol als monniken,
paleiswachters, kruisvaarders, pelgrims, nonnen, haremdames en soldaten en schittert daarmee
met veel grootse koorpartijen.

Open dag Horizon

Het schip m.p.s. Horizon in de Maashaven houdt zaterdag 12 januari open dag. Tijdens deze
open dag heeft u de mogelijkheid om de algemene ruimtes en op ieder dek enkele hutten te
bekijken. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers kunt u met uw vragen en voor het
maken van een reservering bij ons terecht. (Zie ook elders op deze pagina.)

Dinsdag 5 en woensdag 6 februari
5000 jaar aan beschaving herleeft

De cultuur van het oude China was goddelijk geïnspireerd. De werken van Shen Yun weerspiegelen
dit rijke spirituele erfgoed. Shen Yun nodigt u uit terug te reizen naar de magische wereld van het
oude China. Ervaar een verloren cultuur via de adembenemende kunst van klassieke Chinese dans
en zie hoe legendes tot leven komen. Om dit mogelijk te maken, verlegt Shen Yun de grenzen van de
uitvoerende kunsten met een unieke mix van kleurrijke kostuums, high-tech achtergronden en een
live orkest. Bereid u voor op een ongekende theaterervaring in het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam.
Aanvang: 14.30 uur. Tickets: ShenYun.com/NL, 06-2450 6237.

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. Meer info 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 vrijblijvende 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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Van kerststal tot kerstbomenoorlog
Kunt u het zich nog voorstellen? Vroeger hadden we echte brandende kaarsjes in de kerstboom.
Doodeng als je daar nu over nadenkt, maar toen heel normaal. Met speciale ijzeren klemmetjes
werden kleine kandelaartjes aan de takken bevestigd, kaarsje erin en zorgen dat ze mooi recht
stonden. Zodat het hete kaarsvet niet naar de takken eronder drupte. Én uitkijken dat het vlammetje de tak daar boven niet raakte.
Je keek altijd uit naar het spannende
moment van het aansteken van de
kaarsjes op kerstavond. Een volle
emmer water stond voor de zekerheid
binnen handbereik. Maar niet alleen
in de kerstboom, doch ook op het
randje bij de kerststal werden kaarsjes
aan gestoken. We hadden echt een
mooie kerststal in ons huis aan de
Breitnerstraat. Die stond op een grote
hardkartonnen plaat, die bovenop de
Singer naaimachine was gelegd die in
de hoek van de kamer stond. Dat was
zo’n speciale tafel waarin onder het
glimmende houten blad de machine
in een soort bak lag met daaronder het
gietijzeren trap-mechanisme. Maar die
machine kon de eerstkomende weken
niet meer gebruikt worden.
Op die kartonnen plaat lag een wit
laken en met boeken uit de boekenkast
werden onder dat laken verhogingen gemaakt. Niet alleen was er de
redelijk grote stal met rieten dak en
het lichtje, waar het kindje Jezus in
de kribbe samen met Maria en Jozeph
in het stro op de vloer stonden, maar
natuurlijk waren ook de os en de ezel

achter de stal aanwezig. Verder waren
er de nodige herders, die samen met
hun schapen in de buurt van een met
zilverdraden gemaakt beekje lagen
en stonden. Een engel hing met een
haakje in de nok van de stal. Gloria
In Exelsis Deo stond er op de waaier
die ze tussen haar handen hield. In de
hoek van het plateau kwamen de drie
wijzen uit het oosten al aan, met een
enorme kameel in de achterhoede. Op
het met gekleurde kiezels gecreëerde
pad dat dwars door het kunstmos was
aangelegd, stonden ze te wachten op
de feestdag van Drie Koningen.
Kerstontbijt
Ik heb een erg fijne herinnering aan de
kerstnacht. Dan bedoel ik niet de mis,
hoewel ik de kerstliedjes hartstochtelijk heb meegezongen, nee, het was
het kerstontbijt nà de nachtmis dat het
zo bijzonder maakte. Zo onwezenlijk
om diep in de nacht met zijn allen
aan tafel te zitten en te smullen van
krentenbrood met een laagje roomboter en een gekookt eitje. Om daarna
toch weer naar bed te gaan en in de

ochtend lang uit te slapen. Cadeautjes
onder de kerstboom kenden we nog
niet. Wel het kerstmaal op het speciale
mooie servies dat alleen op feestdagen
gebruikt werd. De stal bleef tot Drie
Koningen staan, maar de boom, waarvan de naalden flink uitvielen, werd
na de kerst al opgeruimd. Zo uit het
raam gegooid en beneden gelijk door
de jeugd weggesleept. De kerstbomenoorlog was begonnen.
Concurrentie
Wij van de Breitnerstraat hadden
geduchte concurrentie van het Oude
Westen. Zeg maar alle straten tussen de Nieuwe Binnenweg en de
Kruiskade. Die lieden waren vaak op
rooftocht en op zoek naar onze bomen.
Maar een buurjongen had een sleutel
van een stookhok in onze straat. Daar
lagen de bomen redelijk veilig. Ach,
de veldslagen om de kerstbomen tussen de groepen jongeren heb ik alleen
maar van horen zeggen. Er zouden
zelfs fietskettingen zijn gebruikt om de
buit te verdedigen. Nou, wij niet. Als
we zo’n groep gasten tegenkwamen,

Kerststal van de familie Van der Kleijn

gingen we er als een haas vandoor. En
dreigden ze ons in te halen, dan lieten
we een deel van onze bomen los.
Een goede tactiek om het vege lijf te
redden en toch een deel van de bomen
te behouden. Uiteindelijk hadden we
genoeg bomen om in het brede deel
bij de bocht van de Breitnerstraat een
flinke stapel te maken. De buurtgenoten hadden hun auto al weggehaald en
oh jee, wat wilde je er graag bij zijn
als kwart over twaalf de fik erin ging.
Helaas was mijn vader heel streng in
de leer en er moest eerst flink gebeden
worden. Maar het geluid van de
scheepstoeters in de haven, vermengd
met het vuurwerk dat werd afgestoken,

overstemde onze gebeden, zodat het
met een enkel Weesgegroetje en het
Onze Vader werd afgedaan. Natuurlijk
had mijn vader ook in de gaten dat we
bijna niet te houden waren. Snel de
jas aan, sjaal om en muts op en naar
buiten, naar het vreugdevuur en het
vuurwerk. En de nieuwjaarswensen
voor de vrienden in de straat. Gelukkig ruim voordat de brandweer kwam
om de boel te blussen.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Van Oud naar Nieuw met de RET in 1946
Direct na de Kerstdagen van 1946 lag in elke RET-tram en -bus een circulaire met de Oudejaarsavonddienstregeling. We waren toen nog lang niet zo ver dat door een paar drukken op de computerknop alle dienstregelingen op een scherm stonden. In die dagen was dit nog de manier van
communiceren.
Veel inwoners van Rotterdam en de
regio waren blij dat de RET zo lang
doorreed in de Nieuwjaarsnacht van
1947. Een auto was nog geen algemeen bezit en het was fijn om na de
laatste champagnetoost en het stilvallen van de scheepshoorns en -fluiten
in het havengebied weer met de RET
naar huis te kunnen rijden.
Sigaar
Het ingeroosterde rijdend personeel
was niet zo blij. Ze konden de jaarwisseling nu niet binnen het gezin of
de familie meebeleven. Anderzijds
waren de meeste nachtpassagiers in
een vrolijke stemming en kregen de
conducteurs of chauffeurs vaak een
fooi, een sigaar, een portie oliebollen
enzovoorts. Dit verzoette de nachtdiensttaak wel wat.
Alfabet opgebruikt
Er zijn twee zaken die opvallen in
deze circulaire. Ten eerste: de autobuslijnen worden nog aangegeven met
letters. Het aantal lijnen nam echter
tussen 1947 en 1952 zo snel toe, dat
alle letters van het alfabet inmiddels

opgebruikt waren. De directie besloot
alle buslijnen nu ook een cijfer te
geven en wel vanaf 30. Dan kon men
heel lang vooruit. Deze omnummering ging eenvoudig als volgt: lijn A
werd nummer 30, lijn B nummer 31
enzovoorts.

terrein, dat al 20 jaar in gebruik
was, voldeed absoluut niet meer. De
meeste bussen stonden ‘s nachts buiten en de gebouwen waar reparaties
en dergelijke uitgevoerd werden,
waren oud, te klein en onhandig
gelegen.

Stoer Zwitsers merk
Eind 1947 waren er 52 autobussen
rijklaar. De meesten waren nog van
voor de oorlog en van het Nederlandse
merk Kromhout, type trambus met
achterin geplaatste dieselmotor. Dat
was eind jaren dertig vooruitstrevend.
Er stonden nog 23 wagens te wachten
op reparatie van oorlogsbeschadigingen en inbouw van nieuwe motoren.
In de loop van de volgende jaren
kwamen er gelukkig grote series
nieuwe bussen in dienst. Voornamelijk
van het sterke en stoere Zwitserse
merk Saurer.

Nieuw complex
Aan de Sluisjesdijk, in het Waalhavengebied, was al jaren eerder
een nieuwe garage gepland. Door
de oorlog was deze bouw echter
sterk vertraagd. Ook materiaaltekort telde mee. Maar nu ging
men voortvarend te werk. April
1947 werd het nieuwe complex
eindelijk geopend. Er was ruimte
voor 200 wagens. Wat waren
de medewerkers en speciaal de
monteurs trots op hun nieuwe,
efficiënte onderkomen.

Lusthofstraat
Ten tweede valt op dat de bussen nog
gestald werden in de wijk Kralingen
en wel in de Lusthofstraat, naast de
toen welbekende gashouders. Dit

Kees de Koning
IJsselzoom 26
2902 LB Capelle aan den IJssel
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

Uitvaart basis € 2750,-

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent geen kunst!
•
•
•
•
•
•

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland

Gedeeltelijke prothese en frames
Klikgebit op implantaten
Reparaties klaar terwijl u wacht
Behandeling aan huis mogelijk
Avond- en weekend service
Ook voor aanpassingen aan
bestaande Prothese
prothese

.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258
www.fairdent.nl
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

- Uitvaart compleet € 3695,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

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

Zoekt u personeel,
denk dan aan een 50 Plusser!!!

Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Rotterdammer. Vele tienduizenden 50 plussers
lezen elke 14 dagen ons blad ( totale oplage 122.000 met een bereik van 338.880 lezers) en
velen van hen zijn gemotiveerd en willen ( weer) aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie
in De Oud-Rotterdammer

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Voor uw bedrijf, instelling of stichting.
Ook voor vrijwilligers is de Oud Rotterdammer een prima krant
om u wensen en behoefte onder de aandacht te brengen.

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

Geïnteresseerd?

Bel dan met ons vraag naar Sylvia Blom 0180-820244
- 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

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.

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

vrijdag 4 januari en zaterdag 5 januari 2019.

AIXAM-NIEUWJAARSSHOWKNALLERS!
Tijdens onze nieuwjaarsshow bieden wij u mooie acties en voordeel op onze mobieltjes, lekkere erwtensoep en hot dogs.

Zo rijdt u wel erg voordelig
het nieuwe jaar in.

Onze goede voornemens
Extra hoge inruilprijzen • Eindejaarsopruiming • Gratis bezorgen
Elke occasion met AVK ( Aixam Veiligheids Keuring ) voorgeinspecteerd
Gratis AVK inspectie op uw brommobiel • Gratis goodiebag • 1000km gratis brandstof
Rijden uit voorraad • Scherpe financieringstarieven
D-Truck uit voorraad leverbaar • Private lease aanbiedingen

AIXAM Store Vollebregt Edisonlaan 30 2665 JC Bleiswijk 010-5219218 www.vollebregtbrommobiel.nl
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Het korps de baas

Poffen

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

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

€ 29,95

€ 24,95

Rotterdam Scheurkalender 2019
De Rotterdamse Scheurkalender is weer
een ode aan de Maasstad geworden. De
liefde voor de stad druipt als vanouds
uit de poriën van deze alweer zevende
editie.Opnieuw met rubrieken als De
Rotterdamse Taal, humor en anekdotes,
Rotterdam in beeld, citaten en oneliners, Rotterdamse havens en liederen en gedichten.

€ 15,95
Puin en vriendschap
De bekende Rotterdamse schilder Jan
Wagner beschrijft in dit boek de mensen
die hem tijdens zijn leven hebben gevormd, geraakt en geinspireerd. In elk
hoofdstuk komt een andere verwant,
vriend of collega uit het Rotterdamse
kunstenaarscircuit aan bod. In het boek komt ook
de
pijnlijke familiegeschiedenis van Wagner aan bod als kind van
‘foute Nederlanders’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

€ 19,00

Combiset van de enige
echte
De Oud Rotterdammer
muts en sjaal
De Oud Rotterdammer houdt
je warm deze herfst en winter.
Niet met een krant onder je jas,
maar met zo’n prachtige zwart-groene sjaal en een heerlijk
warme ijsmuts. Allebei met een fraai geborduurd De Oud
Rotterdammer-logo natuurlijk. Uniek en als combinatieset
goedkoper dan los.

€ 32,95

Rotterdam van
vroeger en nu
2019 - kalender
Deze maandkalender biedt wederom
twaalf mooie foto’s
van Rotterdam van
vroeger en nu. De maandkalender biedt ook voldoende ruimte
om op elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

€ 12,50
Het Rotterdams ABC
Rotterdammers? Mooiste volk
ter wereld! Het Rotterdamse
taaltje? Klinkt ook al zo lekker. Rotterdamse humor? De
leukste die er is. En dat blijkt
allemaal wel uit deze verzameling typische woorden die
veel gebruikt worden door de
Rotterdammers. En zo is dit
een klein woordenboek geworden met het mooiste van
wat de Rotterdamse woordenschat te bieden heeft. Leven het
Algemeen Beschaafd Rottudams!

€ 7,50

Rotterdam, de allereerste
kleurenfoto’s
Uit de periode 1937-1945 heeft
het Stadsarchief Rotterdam
niet minder dan driehonderd
bijzondere kleurendia’s teruggevonden. Hieruit is voor dit
boek een ruime en diverse
keuze gemaakt, aangevuld met bekende kleurendia’s
van Alphons Hustinx en Hugo Jaeger. Een prachtig boek van
de geschiedenis van Rotterdam. In kleur, waar we zwartwit
gewend waren.

Target Rotterdam
Het auteur-duo Jac. Baart en Lennart van Oudheusden heeft alle
bombardementen van de geallieerden op de regio Rotterdam ontleed,
beschreven en in een context
geplaatst. ‘Target Rotterdam’ is het
resultaat van jarenlange research
in archieven. Een boeiend boek
over verschrikkelijke gebeurtenissen.
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€ 29,90

€ 20,00

Bestelbon ‘t Winkeltje
JA, IK BESTEL:

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

Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

29,95

Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

24,95

Rotterdam Maandkalender 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

12,50

Rotterdam Scheurkalender 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

15,95

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

32,95

De Oud Rotterdammer wintermuts (aangepaste verzendkosten) . €

16,95

De Oud Rotterdammer sjaal (aangepaste verzendkosten) .  .  .  .  .  . €

19,95

Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

7,50

Puin en vriendschap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

19,00

Target Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
(aangepaste verzendkosten: 5,75 euro)

29,90

Email:

Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

20,00

Groeten uit Rotterdam, honderd jaar veranderingen in de stad .  . €

25,00

Simon Stokvis. Voeten in de Maas (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

13,95

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.

Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
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Mijn vader was kruidenier
Als ik rondloop in een moderne grote supermarkt, met de honderden artikelen in schappen, koelkasten, vrieskisten en vitrines, en na het winkelen afreken aan één van de vele kassa’s, denk ik
vaak aan mijn vader. Hij bestierde in de vorige eeuw een kruidenierszaak(je), dat in vrijwel geen
enkel opzicht meer is te vergelijken met de voedselwarenhuizen van nu.
Kruidenier A.J. Leeﬂang (1910-1988)
begon zijn winkel aan de Bergweg in
de tweede helft van de jaren dertig.
Zijn vader had ook een winkel in de
Westewagenstraat. Mijn opa verloor
echter huis en haard en dus ook zijn
zaak door het bombardement aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog.
Hij begon opnieuw aan de Noordsingel. Daar nam Jos, de broer van mijn
vader, later het stokje over. Mijn
vader, Aad Leeﬂang, trouwde in 1938
met Coleta Hoefsmit. Samen zetten
zij drie kinderen op de wereld: Els,
Sonja en Ferry. Moeder Coleta heeft,
ondanks haar zorg voor de kinderen,
altijd zoveel mogelijk meegewerkt in
de zaak. Voor zover ik me herinner
was die elke dag van 08.00 tot 18.00
uur open, maar woensdagmiddag
en de gehele zondag potdicht. Een
belangrijk deel van die vrije uren had
vader nodig om de administratie en de
bestellingen te doen. Maar het dient
gezegd, dat hij en mijn moeder zoveel
mogelijk tijd vrij maakten om iets
leuks met de kinderen te doen. Ons
gezin ontvluchtte als het ware de dagelijkse sleur en de (te) kleine behuizing
aan de Bergweg.
Klein behuisd
De winkel, met een oppervlakte van
nauwelijks veertig vierkante meter,
zat aan de Bergweg 90. In een rijtje
met nog enkele middenstanders,
zoals juwelier Ameling op de hoek
van de Blommersdijkselaan, visboer

Schouten, groenteboer Cohen, slager
Vijbel en ﬁetsenmaker Bartels. Ook
bevonden zich in het rijtje enkele
woonhuizen. Bijvoorbeeld dat van de
dames Hendriks en Damen. Tegenover
het rijtje winkels en woningen stond
het Bergwegziekenhuis. Daar werkte
mevrouw Hendriks, die wij regelmatig
aan huis consulteerden als eerste hulp
bij kleine ongelukjes.
Het gezin Leeﬂang was erg klein behuisd. Het kleine woongedeelte achter
de winkel kende bovendien nauwelijks
enig comfort. Tijdens de oorlogsjaren
en geruime tijd daarna zaten wij derhalve in het hetzelfde woonschuitje als
tal van andere Rotterdammers.
Nieuwbouw
De winkels en woonhuizen zijn lang
geleden vervangen door nieuwbouw.
Aanvankelijk hadden wij slechts
één slaapkamer, waarin mijn ouders
tijdens de nachtelijke uren verbleven.
Mijn oudere zus (1938) en ik (1940)
sliepen onze eerste levensjaren in
de serre, achter de niet al te grote
woonkamer. Later kregen wij een gedeelte van de bovenverdieping, waar
twee slaapkamers voor de inmiddels
drie (broer 1948) kinderen werden
gemaakt. Wel moesten de kinderen
buitenom naar hun slaapkamers! Vanaf
de begane grond hielden vader en
moeder, met een intercom, contact met
de kinderen in hun slaapkamers boven
en een beetje buiten.

Begin jaren zestig, werd het ‘woonhuis’ aan de Bergweg ingeruild voor
een wat comfortabeler appartement
in de Boreelstraat vlakbij diergaarde
Blijdorp.
Assortiment
Het assortiment van die oude kruidenierswinkel was beperkt. In de winkel
geen koelvitrines, diepvrieskasten,
vlees, vleeswaren, verse groente,
zuivel, drogisterij-artikelen en andere
producten. Natuurlijk wel allerlei
houdbare producten in glas (zoals
Zwarte Kip advocaat en Cinzano
vermouth), blik of netjes voorverpakt.
Maar er werd nog veel ter plekke
afgewogen, zoals suiker, zout, kofﬁe,
koekjes, chocolade, snoepgoed, erwten
en bonen.
Een mooi beeld van mijn vaders
Sperwerwinkel geven de foto’s, die fotograaf L. van Oudgaarden, Bergweg
165 na een grondige modernisering
maakte. De foto’s sierden destijds
de voorpagina van het periodiek
‘Sperwerpost’, het vakblad van de
inkoopvereniging Sperwer, waarbij
mijn vader zich had aangesloten.
Wat was mijn vader apetrots op het
resultaat van de verbouwing en de herinrichting, die gepaard gingen met een
kleine uitbreiding van de winkeloppervlakte. Mijn vader runde zijn winkel,
altijd keurig in een witte overjas, met
mijn moeder en veelal een jongedame
als noodzakelijke hulp. Het was zeker

De winkel van Leeflang

geen vetpot, maar hij verdiende een
goede boterham en kon zich zelfs al
snel een auto veroorloven.
Ongeluk
Eind jaren vijftig kreeg mijn vader
een ongeluk met zijn auto en moest,
vanwege lichamelijk ongemak, enige
tijd een ﬁkse stap terug doen in zijn
bemoeienissen met de zaak. Goede
raad was toen niet duur. Hoewel ik
alles geregeld had om enige tijd als
au pair naar Frankrijk te gaan, ging
ik vader helpen in de winkel. Ik heb
dat geruime tijd gedaan. Aardig is,
dat ik in die tijd al bestellingen rond
bracht met de auto van mijn pa. Wat
thuisbezorging betreft is er dus anno
2018 niets nieuws onder de zon.
Op een gegeven moment besloot ik
de kruideniersdiploma’s gaan halen,
vanwege de snode plannen die mijn
vader had een tweede winkel in Hillegersberg te beginnen. Dat plan moest
hij uiteindelijk laten varen, doordat
door de ontwikkelingen in de detailhandel de toekomst voor winkels als
de zijne er niet rooskleuriger op werd.
Uiteindelijk besloot hij tot zijn 65ste

te blijven werken in zijn winkel aan de
Bergweg. Eind jaren zestig en begin
jaren zeventig gingen de zaken van
mijn vader langzamerhand achteruit.
Grootwinkelbedrijven als De Gruyter,
Albert Heijn en Simon de Wit stampten, voor die tijd, grote winkels uit de
grond om de concurrentie aan te gaan
met de kleine middenstanders. De
Sperwer aan de Bergweg had veel last
van de in de nabijheid gevestigde Simon de Wit. Vaste klanten verdwenen
stuk voor stuk of kwamen alleen nog
voor wat vergeten boodschappen en
nieuwe klanten kwamen er niet meer
bij. Op zijn 65ste hield A.J. Leeﬂang
het daarom voor gezien. Hij verkocht
zijn gehuurde winkel leeg, waarna de
deur deﬁnitief dicht ging. Gelukkig
heeft de kruidenier in ruste nog veel
jaren van zijn welverdiende zelf opgebouwde pensioen kunnen genieten.
Ik koester mijn herinneringen aan een
hard werkende, liefhebbende vader,
die vakkundig en met passie een inmiddels vergeten beroep uitoefende.
Sonja Hoevenaars-Leeﬂang
pjhoevenaars@planet.nl

275) Vermoedelijk in het Sparta
kasteel werd een onderscheiding
uitgereikt. Aan wie?

Door de lens van Hartog (275-276)
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 worden 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 (beide 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.
276) Vriendschap op een bijeenkomst in mei 1965 van de Police Association en Rotterdam.
Wie weet er meer over? Reacties: reinw@telfort.nl
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In deze winkelstrip verkocht
de familie Lengkeek zuivelproducten. Het rijtje winkels is intussen
gesloopt. Foto familie Lengkeek

Lex Braamhorst (foto: Archief Beeld en Geluid)

Hersengymnastiek

Af en toe heb ik last van wat
andere ouderen ook mankeren.
Dan dwalen je gedachten af naar
oude herinneringen. Naar personen - hoe zou het met die en die
gaan - naar situaties en ook naar
radioprogramma’s.
Vanmorgen dacht ik ineens aan een radioprogramma dat bekend stond als waarschijnlijk de oudste quiz van de wereld:
Hersengymnastiek. De uitzendingen waren
te beluisteren op Nederland 1 en werden
uitgezonden door de AVRO. Halverwege
de jaren zestig mocht ik driemaal aan deze
radioquiz meedoen, toen ik werkte bij de
Stad Rotterdam Anno 1720. Een team van
de personeelsvereniging nam het op tegen
een team in de radiostudio in Hilversum
en beide hadden een spelleider. Dat kon
Jan van Herpen zijn of Lex Braamhorst. Ik
kan mij herinneren dat de radiocrew aan de
Blaak te gast was.
Mieke
Een bekende uitdrukking was steeds: Hoe
is de stand, Mieke? Die opmerking verwees
naar Mieke Melcher, die de punten bijhield.
Maar ook toen zij opvolgers kreeg, bleef
de kreet met haar naam in stand. Er werden
interessante vragen gesteld, waarop binnen enkele seconden het juiste antwoord
gegeven moest worden. Geen multiple
choicevragen. Nee, de antwoorden met je
negen teamgenoten moest je zelf bedenken.
Ik kan mij er twee herinneren: als je een boterham over de lengte in vieren deelt en in
de breedte in drieën, hoeveel stukjes hebben
dan geen korstje? Het viel niet mee daarop
meteen het juiste antwoord te bedenken, in
zo weinig tijd. Ook: waarom valt een ijsbeer
nooit een pinguin aan? Het was een instinker: de een komt voor op de Noordpool, de
ander op de Zuidpool.
Beginmelodie
Er werden ook muzikale vragen gesteld. In
de studio zat daarvoor aanvankelijk Gerard
van Krevelen, later Rudy van Houten,
beiden begenadigd pianisten. In mijn hoofd
klinkt nog steeds de beginmelodie van het
programma, het refrein van Run, rabbit, run.
Dat gaf ook wel het tempo aan waarmee de
vragen beantwoord moesten worden. En
nu ben ik nieuwsgierig hoeveel mensen er
herinneringen hebben aan dat programma.
Vooral ook hoe de ervaringen zijn van
deelnemers aan dat programma. Omdat het
programma in 1938 haar eerste uitzending
kende en pas in 1992 haar laatste adem
uitblies, moeten er toch heel wat mensen
zijn die met plezier terugdenken aan die
eerste radioquiz die personeelsverenigingen,
sportclubs en andere teams in zijn ban hield.
John Collee
johncollee@hotmail.com

Voetbalduels
op schoolplein
Hans Schrijnder (hansschrijn@kpnmail.nl) mailt vanuit Spijkenisse: “In het artikel in De OudRotterdammer van 13 november staat een foto van de Putselaan. De bijgaande tekst meldt
dat het gebouw aan de linkerkant van de foto de ‘Broederschool’ (St-Louisschool) is. Volgens
mij is het schoolgebouw echter lagere school ‘De Egelantier’, met de ingang aan de Putsebocht. De school bestaat volgens mij nog steeds, maar de huidige naam weet ik niet.’’
“Ik heb van begin 1960 tot 1970 op
die school les gegeven. Ik herken
het door de ommuring van het
schoolplein, waar we, leerkrachten en leerlingen, menig robbertje
voetbal uitvochten. Van ons - dus de
leerkrachten - heeft Koos Waslander
(’rooie Koos’) die later voetballer bij
o.m. Feijenoord en Excelsior was,
de techniek op de vierkante meter
geleerd. Het lage gebouwtje rechts
van de school is van de huishoudschool, ‘de spinazieacademie’. De
broederschool is het gebouw met
de puntdaken in het midden van
de foto.’’
De 65-jarige Peter Roovers
(pproovers@gmail.com) mailt vanuit Groningen. “Ik las in DOR het
stukje over drogisterij ‘De vergulde
pil’ in de Willem Barentszstraat op
het Noordereiland. Dat werd ineens
mijmeren. Alles is immers afgebroken. Ik woonde op de Maaskade,
boven de vleesfabriek van Van
Santen. De naam van die drogisterij
was ik vergeten en ook die van de
man achter de toonbank. Dus ik
ben door DOR weer helemaal ‘bij’.
Hoogvliet
Marie van Dipten (marievandipten@hotmail.com) reageert op
eerdere publicaties over de Oude
Wal en omgeving in Hoogvliet.
“Als je op de Oude Wal liep, waar

Helmuth Tjemmes op zde expo van bijzondere foto’s van zijn enorme collectie. Foto Rein
Wolters

vroeger ook een warme bakker zat,
en je sloeg linksaf, dan stond je in
de Mosoelstraat. Parallel met de
Mosoelstraat lag de Bahreinstraat.
Ik heb daar gewoond en boven mij
woonde Hotting, de kapper van
de Oude Wal, die later verhuisde
naar de Aveling. Wij keken aan
de achterkant op de huizen van de
Mosoelstraat. Daartussen was een
grasveldje met een zandbak.’’
Renata Molendijk (renata-mol@
hotmail.com) mailde: “Ik was op
visite bij mevrouw J. Lengkeek
en zij wil reageren op de in DOR
gepubliceerde foto’s van Hoogvliet,
in het bijzonder de Oude Wal. Met
haar man had zij op het rijtje een
zuivelwinkel en zij zegt dat het
winkeladres Oude Wal 42 was.’’

In kleine kring (40 mensen) vierde
Helmuth Tjemmes zaterdag 24
november zijn 75ste verjaardag.
Speciaal voor die feestelijke happening met taart en drankjes was
galerie en erfgoedlab Dig It Up
aan de Schiedamsedijk geopend
en ingericht met bijzondere foto’s
van Rotterdam, in het bijzonder
van Zuid.
Klassiek
Tjemmes is een fotograaf die zich
in het rijtje van uitzonderlijk goede
Rotterdamse fotografen mag scharen, dat bestaat uit onder anderen
Lex den Herder, Jan Roovers, Henri Berssenbrugge, Henk Hartog, Jan
van der Hoeven en Tieleman van

In afwachting van het lozen van bananen van het schip. Rechts de hulppost van de GG&GD en links het schillenhoekje. Foto Helmuth Tjemmes

Rijnberk. Met zijn fotowerk, dat
vele duizenden negatieven omvat,
heeft Helmuth Tjemmes bijgedragen aan het vastleggen van het
oude Rotterdam van na de Tweede
Wereldoorlog. Hij had - en heeft oog voor details en die maken zijn
fotowerk niet alleen klassiek, maar
ook sprekend. Tjemmes was vaak
actief op de zuidoever van Rotterdam en legde daar oude wijken
vast, zoals Hillesluis, Feijenoord,
Afrikaanderwijk en Katendrecht.
Exclusief en imposant zijn de foto’s
van Tjemmes van de Maashaven,
met de hoek voor schilleninzameling en het duiken van jongens naar
de losse en kammen bananen die
bij de hulppost regelmatig over de
reling gingen van een bananenschip
van Fyffes dat daar werd gelost.
De pisangs werden in treinwagons
geladen voor vervoer naar Duitsland en verder. Voordat de locs hun
transport konden beginnen, werden
de witte wagons gekoppeld op
het rangeerterrein Feijenoord en,
parallel aan de Parallelweg, in de
Hillekop van de Afrikaanderwijk.
Brutale knullen probeerden de
verzegelde wagondeuren te openen
door over een hoog prikkeldraadhek te klimmen waar ze een oude
deken op hadden gegooid. Als
hen dat lukte, betekende dat tal
van kammen niet naar de vooraf
bestemde losplaats gingen. Het
hoekje heette Bananenstraat en was
berucht door de inzameling van
voedselresten als schillen en oud
brood. Schillenboeren reden met
hun handkar, bakfiets en zelfs paard
en wagen door straten van zuid en
haalden huis aan huis schillen op en
sorteerden het smerig geurende afval in de laadbak al uit. Dus brood
bij brood en schillen bij schillen
Dat ging in jutezakken. Rond twee
uur ‘s middags reden ze naar het
inzamelpunt, waar een scheepje
lag voor transport naar boeren op
Voorne-Putten en Zeeland. Voordat
het ruim werd gevuld, werden de
zakken gewogen om de betaling
vast te stellen. Ik ben benieuwd
welke tarieven werden gehanteerd.
Misschien zijn er DOR-lezers die
dat weten en ook iets kunnen vertellen over de schillenboeren zelf!
Reageren: reinw@telfort.nl
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Wenst u fijne feestdagen en een goed en bovenal gezond 2019 toe!

Wenst u een veel leesplezier in 2019
Fennaweg 1
2991 ZA Barendrecht

Tel. : 0180 - 64 1919
www.bezorgingmaasstad.nl

FILIAAL ROTTERDAM:
Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
(010) 4666603

Rondje Rotterdam en alle artiesten wensen
u een gezond en voorspoedig 2019

KUNSTGEBIT - ‘KLIKGEBIT’ OP IMPLANTATEN - AANPASSINGEN - REPARATIES
www.tpphagen.nl

wenst u fijne
feestdagen
en een mooi
nieuw jaar!

Fijne jaarwisseling

WIJ WENSEN U EEN GEZOND 2019 !
KOM WEER DANSEN EN GENIETEN.

DAGEN
WIJ WENSEN U FIJNE

EN EEN VOORSPOEDIG

FILIAAL KRIMPEN A/D IJSSEL:
Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen aan den IJssel
(0180) 550431

ORCHIDEE FESTIVAL
Wenst u een

GEZOND EN GROEN
2019 toe!

Kwekerij De Geranium, Bermweg 16A,
2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
www.degeranium.com

Het team van Van der Panne woning- en
bedrijfsmakelaardij wenst u

Fijne Feestdagen en een Gezond 2019!
Dorpsstraat 9
2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: (0180) 33 22 22
info@vdpanne.nl
www.vdpanne.nl
bij
bijv.
ernstige rookaanslag.

*

Schoonmaken
bedrijfspanden.

*

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

*

bij
bijv.
ernstige rookaanslag.
Schoonmaken
bedrijfspanden.

team
* Ons
betrouwbaar

De adverteerders,
directie & medewerkers
van De Oud-Rotterdammer
wensen u een gezond en
voorspoedig

2019

Wenst u een goed 2019!
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
www.venrooytandtechniek.nl

10% korting binnen 14 dagen na offerte 10% korting binnen 14 dagen na offerte
www.bdmuseum.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op tel:
TING e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl,
(bgg 06 158K
OR71)
internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
65+ 204
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33
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2018
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65

Kamp 60
3811 AT
Amersfoort
033-4723577

Veldweg 22
1404 CV
Bussum
035 691 29 05

Kleiweg 135b
3051 GN
Rotterdam
010 218 88 76

Dam 22
3111 BD
Schiedam
010 273 47 27

Kleiweg 135b Rotterdam, tel: 010 21 888 76

Texasdreef 19
3565 CL
Utrecht
030 662 82 18
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Lammers & van Oossanen woondecor
biedt u een
uitgebreide collectie
LAMMERS
&seniorenmeubelen
van OOSSANEN
€ 379,00
Senioren ledikant Robert 90 x 200 cm blank eiken
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras

dutchswing
collegeband
europe’s most swinging jazz band since 1945

v.a.
GRATIS GELEGD*

LAMMERS--------------------WOONDECOR-----------------& van
OOSSANEN
--------------------WOONDECOR-----------------gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor de slaapkamer vindt u in
onze showroom.

Bijpassend nachtkastje € 159,00
--------------------WOONDECOR------------------
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KUNSTGEBITTEN
Wensen U een stralend 2019 toe!
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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SLINGE
145, ROTTERDAM,
010 Tel- e2930165,
l-v-o@planet.nl
19,75 Tel.
SLINGE
145 ( t.o. Zorgcentrum
Joachim & Anna), € ROTTERDAM
- ZUIDWIJK,
foon 010 - 2930165 E-mail:LAMINAAT
€ 379,00
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di t/m za. di
09.30
internet:
www.lammersenvanoossanen.nl
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za. uur,
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- 17.00
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ARNOLD AIJKENS

WIJ WENSEN U EEN MOOI INTERIEUR IN 2019!

KOOP MET SERVICE

*** www.arnold-aykens.nl ***

Wenst u een (wit)goed 2019
Zwartjanstraat 80
3035 AW Rotterdam
Telefoon 010 4661043

Middenbaan noord 132 - 134
3191 EL Hoogvliet
Telefoon 010 4160464

“Hogadent”
“Hogadent”
Klikgebit
op implantaten

SPIDO WENST U
SPETTERENDE FEESTDAGEN
EN EEN VOORTVAREND 2019

Klikgebit
opgelukkig
implantaten
Wenst
u een
2019

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
www.hogadent.nl
Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
www.hogadent.nl

en een gezond en gelukkig 2019
... vol vakantieplezier!
KIJK OP SPIDO.NL VOOR ONZE ACTUELE VAARTOCHTEN

www.bungalowparksimpelveld.nl
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TANTE POST
Bram van Leeuwen
Naar aanleiding van het artikel over
Bram van Leeuwen in De Oud-Rotterdammer het volgende. In de jaren
zestig had Van Leeuwen een herenhuis
aan de Avenue Concordia 62 (hoek
Lusthofstraat). Als besteller van het
postkantoor in de Avenue Concordia
kwam ik daar veel langs. In dit pand
had hij zijn bedrijven NTI en Keurkoop. Keurkoop was een van de eerste
postorderbedrijven en met name horloges werden veel verkocht. Kennelijk
vielen ze tegen, want bakken vol
kwamen er weer retour. Deze werden
teruggebracht en wat ermee gebeurde
is me altijd een raadsel gebleven.
Ook had hij een eigen incassobedrijf
ACTA. Uiteraard had dit een ander
postadres (volgens mij Goudsesingel).
Mensen die schulden hadden en een
vordering van ACTA kregen, hebben
nooit geweten dat deze van hetzelfde
bedrijf afkomstig waren als waar ze de
goederen hadden gekocht!
Bas den Ouden
denouden.b@12move.nl
Oma Van der Poel
De Oud-Rotterdammer, 30 oktober
2018, jaargang 14, nr. 22. Een oma uit
Spangen met een groot hart, prachtverhaal van Marlies van der Poel.
Ik heb oma Van der Poel zeer goed
gekend en vind dat oma een ‘Diamant
Hart’ had. Opa Van der Poel heb ik
een paar keer ontmoet, hij moet ook
haar steun geweest zijn. In het Vinkje
kwam ik regelmatig. Zodra je binnen
kwam, voelde je de liefde die oma uitstraalde naar de kinderen en de hulpmoeders. De gemeente ‘gedoogde’ het
werk dat oma deed, hoera wat goed,
de gemeente had oma op een gouden
schaal moeten dragen. De Hermandad
c.s. was dolblij met haar, want bij
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model gebouwd van de Ahrens Fox,
dat in staat was via een losse slinger
water te pompen. Dat ding spoot
twaalf meter hoog! Hij had ook heel
veel verhalen over de brandweer en
volgens zijn zeggen kwam hij uit een
hele brandweerfamilie. Misschien is
dit bekend bij de heer Van Yperen.

Ahrens Fox 5 in actie
“Het Groothandelsgebouw staat in
brand!” Door die kreet werd ik gealarmeerd, aan het begin van de avond van
5 januari 1970. Ik griste mijn fototoestel
mee en vanuit de Hoevestraat, waar ik
toen woonde, rende ik langs de Spoorsingel door het voetgangerstunneltje
van het Centraal Station naar de brand.
Inderdaad! Een enorme rookwolk was te
zien aan de westzijde van het Groothandelsgebouw. De textielgroothandel van
Dehnert en Jansen stond in lichterlaaie.
De eerste foto die ik maakte, was van de
indrukwekkende brandweerwagen waaraan heel veel slangen gekoppeld waren.
Pas achteraf wist ik dat dit de Ahrens Fox
5 was. Door het artikel in De Oud-Rotterdammer van 11 december 2018 moest ik
hier weer aan denken en heb ik de foto’s,
die ik toen maakte, opgezocht. Het was
een hele belevenis deze indrukwekkende
wagen in vol bedrijf te zien.

l.Dullaart
0181-621736
leonsr@hotmail.com

Joop Groeneveld
groeneveld.j@solcon.nl
de gemeente konden zij de kinderen niet kwijt. Oma had geen Hoge
School gehad, dus geen diploma’; die
had ze volgens mij niet nodig. Haar
naastenliefde is niet te leren, de liefde
die zij in haar pink had, hadden die regelneven nog niet in hun hele lijf. Na
55 jaar als een engel voor de kinderen
gezorgd te hebben, werden de meesten
in 2008 bij haar weggehaald. Het
heeft haar heel veel verdriet gedaan,
maar ze had de klasse het niet te laten
merken. Nu is ze een ECHTE ENGEL
met diamanten vleugeltjes en een
Gouden Vinkjes-huis, waar ze zorgt
voor talloze kleine engeltjes die liefde
zoeken. Eén troost, het naastenliefdegevoel is door de volgende generatie
voortgezet. Ik denk wel dat oma Van

der Poel haar dochter Marlies vanaf
haar wolkje soms dingen influistert die
niet in de lesboeken staan.
Ton Ramak
06-11471646
tonson40@outlook.com
Strenge winter
De winter 1962 heeft wel drie
maanden geduurd. Ik woonde op de
Brielselaan, tegenover de brandweer.
Die kwam met slangen het grasveld
voor de deur opspuiten. We hadden
een geweldige ijsbaan. De ouders
schaatsten ook mee en schonken
chocolademelk. Een winter om nooit
te vergeten. Jammer genoeg heb ik er
geen foto’s van.
Ienie Sijlaar
0180-620904
coostlander@planet.nl

Carillon
“Ik reageer op foto 271 in Rotterdam Gefotografeerd van TV-coryfee Mies
Bouwman die 14 december 1962 het gerestaureerde carillon van het stadhuis
Rotterdam weer in werking stelde. Volgens mij is dit niet correct, want het is
een foto van de onthulling van het carillon met poppenkast aan de gevel van
Siebel Juweliers aan het Stadhuisplein. Op de jas van Mies is een gouden, met
briljanten ingezette, broche te zien (voorstellende het logo van de actie “Open
Het Dorp”), die ze bij deze gelegenheid door Siebel Juweliers geschonken
kreeg. De persoon op de foto, rechts van Mies Bouwman, is Bas Siebel, die
samen met zijn broer Aard Siebel de directie voerde over het Siebel concern.’’
Hans v. d. Vlist, voormalig etaleur Siebel Juweliers
35filmfreak@gmail.com

Ahrens Fox
In het laatst uitgegeven nummer heb
ik met meer dan gewone belangstelling het artikel ‘Ahrens Fox was een
echte blikvanger’ van Cees van Yperen gelezen. De aankoop van Ahrens
Fox-brandweervoertuigen was uiteraard bedoeld voor de inzet bij grote
branden in Rotterdam. Maar meerdere
keren werd ook van buiten de stad
om hulp gevraagd. In Vlaardingen
was dat tweemaal het geval, maar wel
elk bij een aparte situatie. De eerste
keer was op 20 november 1947, bij de
grootste naoorlogse brand in de stad
die bekend zou blijven als de Kofabrand, de naam van het warenhuis
waar de brand ontstond. Behalve
het eigen brandweerkorps werd hulp
ingeroepen van de korpsen van Rotterdam, Schiedam en Maassluis, die
erger wisten te voorkomen. De tweede
keer was voor een geheel ander feit,

namelijk in 1970 ter gelegenheid van
het 40-jarig jubileum van de Vlaardingse Brandweerliedenvereniging
DOV (Door Oefening Vaardig). Om
dit jubileum een grotere bekendheid
te geven, bedacht het bestuur van de
jubilerende vereniging een prestatierit
van oldtimer-brandweervoertuigen
van vóór 1940 in diverse categorieën!
Nadat dit plan in brandweervakbladen bekend was gemaakt, kwamen
inschrijvingen binnen van korpsen
uit Amstelveen, Den Haag, Doesburg, Doetinchem, Hellevoetsluis,
Maassluis, Rotterdam, Vlaardingen
Wateringen en Winschoten (Rotterdam
stuurde toen van de post Kleinpolderplein een aldaar gestationeerde
Ahrens Fox). Een deskundige jury
beoordeelde voertuigen op ouderdom,
onderhoud en authenticiteit, waarvoor
prijzen waren te winnen. Op 10
oktober vond dit evenement plaats en
nadat eerst een talrijk publiek de opgestelde voertuigen had bekeken, vond
een rit door de stad plaats die eindigde
met een spuitdemonstratie langs de
Oude Haven. Van de rit is een foto in
mijn bezit van de deelnemende Ahrens
Fox met de hoofdbrandmeester Dekker op de treeplank. De jury kende
de meeste prijzen toe aan de Ahrens
Fox, waaronder een speciaal gemaakt
schildje, dat beschikbaar was gesteld
door het in Rotterdam gevestigde
Amerikaanse consulaat.
Kees Verhulst
oud-commandant Brandweer Vlaardingen
verhulststeenhoek@kpnmail.nl
Ahrens Fox (2)
Ik ben rond mijn twaalfde jaar, samen
met mijn vader, op bezoek geweest bij
ene heer Corbet, die ook brandweerman geweest was. Deze had zelf een

Schilderij Laurenskerk
Even een reactie naar aanleiding van
pagina 11, Schilderij van oud interieur
Laurenskerk in De Oud-Rotterdammer
van 27 november. Als oud-Schiedammer lees ik elk nummer met grote
aandacht. Per slot van rekening heb ik
42 jaar in Rotterdam gewerkt. En ook
vijf jaar kweekschool doorlopen. Marcel Deelen citeert Ida Gerhardt: Nooit
heb ik wat ons werd ontnomen zo
bitter, bitter liefgehad. Deze prachtige
zin staat op het Schiedams oorlogsmonument aan de Plantage te Schiedam.
Prachtig om dat hier te lezen.
Dhr. J. van der Meer
010-4265247
joseph.vander.meer@tele2.nl
Rhoon
In Rhoon praten de mensen prachtig
Rotterdams. Zó beeldend, zó krachtig,
zó puntig. Ik mocht daar komen lesgeven, toen ik nog jong was en volop
Frans studeerde. Toen ik voor MO
Franse Taal geslaagd was, leerde ik
mijn Franse vrouw kennen in Lourdes.
Wij trouwden in de kerk van Rhoon
en zij kwam bij mij wonen in de Vinkstraat. Tegenover de school. Iedere
ochtend gaf ik haar Nederlandse les.
Daarna ging ik de klas in en ging
zij proberen boodschappen te doen.
Huilend zat zij mij om vier uur op te
wachten. De Nederlandse taalboekjes
waren helemaal verkeerd, want zowel
bij de bakker als bij de slager kon zij
de mensen niet verstaan: “waddachie
daddat nie kost?” En: “laneze maar
uitkijke”. En: “ze benne over ut paard
getild”. (Er was in heel Rhoon geen
paard, maar zij dacht dat het over een
deux-chevaux ging). En de leerlingen
die uit school over de Dorpsdijk liepen, zeiden: “ze hebbe me lope katte”
en “ azzie denk dat je alles gehad heb,
kraigie dát weer”. Ik troostte haar door
te zeggen dat ook de Parijzenaars op
straat woordjes gebruiken die niet in
de schoolboekjes staan. Zij glimlachte en zette een fijn wijntje op tafel.
Daarna glunderde zij, dat zij mooiere,
malsere karbonaadjes had gevonden
dan in heel de Pyreneeën te koop
waren. En dat alle buren van de straat
vriendelijk tegen haar waren. Chapeau
dus voor Rhoon.
Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl
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50+koor zoekt versterking
Zingen geeft energie. Het koor voor
50+ zoekt dames en heren om ons gezellige koor te versterken. Wij zingen
een gevarieerd repertoire, Nederlandse
liedjes, voor elk wat wils met begeleiding van twee accordeonisten. Heeft u
geen zangtalent, maar vindt u zingen
heel gezellig, kom dan eens luisteren
bij de repetitie op maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur, zaal Wings aan de

Lengweg 150 in Hoogvliet. Wij treden
regelmatig op in verzorgingshuizen
om de mensen een gezellige middag
te bezorgen. Meld u aan bij Ellie van
Mechelen, secretaris, 06-34127132 of
mail naar w.hoven3@upcmail.nl
Biljarters gezocht
Biljartvereniging Stricklede in
Schiedam zoekt nieuwe leden. Onze
gezellige kleinschalige vereniging

December 2018. Er is inmiddels weer een jaar verstreken en voor mij ligt de
nieuwe De Oud-Rotterdammer; dat roept herinneringen op uit mijn jeugd.
Mag het even? Als oud-Rotterdammer keek ik de afgelopen dagen op mijn
scherm naar beelden uit 1936, waarop ik, dankzij het tot leven brengen van
oude filmpjes door mijn oud verkenner Kees Laurijssens, mijzelf terug zag
als 12-jarige oud Kruisvaarder van het Cohort Don Bosco aan de Putselaan.
Destijds onder leiding van de broeders van St. Louis, o.a Albertinus en Pacificus en natuurlijk Kapelaan Eeken, aalmoezenier. Beelden van het zomerkamp in Arcen met o.a. Gerard van Deursen, zoon van meester Van Deursen
van de Franciscusschool. Gerard, mijn schildknaap, verloor het leven begin
van de oorlog door een ongeval, een groot verlies voor ons vrienden. Tijdens
de oorlog speelden wij door zonder uniform op de grote zolder. Mocht dat
wel? Neen. De vrede kwam, de scouting riep en wij kwamen! De Franciscusgroep groeide, dankzij de gebroeders Van der Broeke en Tinus Berrevoets.
Ik had het geluk dat ik na enkele jaren bij de St.Joris groep terugkwam op
het oude nest, de zolder aan de Putselaan. In die periode richtten we samen
met Jan Moerkerken, oud-kruisvaarder, de St. Felixgroep op Katendrecht op.
Dit in het kort, een beeld uit het OUDE Rotterdam Zuid, waarvan ik al eens
kennis probeerde te geven. Maar voor u kunnen nu ook beelden verschijnen
op uw scherm. Misschien wel met uw pa of met uw opa? U kunt contact
opnemen met Kees Laurijssens: Via email: verkennerij.rotterdam.zuid@
gmail.com

speelt de wedstrijden op dinsdagavonden van 19.00 - 22.00 uur in
sociëteit St. Jozef, waar we spelen op
vijf biljarts. De sociëteit is gevestigd
in de Margriethal, waar je gratis kan
parkeren en ligt bij tram- en bushalte.
Elke wedstrijdavond speelt u een partij
libre en een partij bandstoten. Het
seizoen loopt van begin september tot
eind april. Daarnaast organiseren we
nevenactiviteiten, zoals een dagje uit
met de partners en tweekampwedstrijden tegen andere verenigingen. Voor
verdere informatie: 0649-138555.
Foto’s gezocht
In augustus 2019 hoopt mijn zus,
Josien Luijendijk, 60 jaar te worden.
Haar familie maakt een boek over haar
leven en zoekt foto’s en/of ansichtkaarten van de volgende gebouwen die
rond de jaren ‘70 in gebruik waren. 1.
Het Burgerweeshuis aan de Mozartlaan 150 te Rotterdam Hillegersberg.
2. De Christelijke Streekschool voor
Maatschappelijke Vorming, LEAO,
Dorpsstraat 188 te Barendrecht. 3.
Christelijke School voor Middelbaar Beroepsonderwijs VHBO, De
Roerdomplaan te Rotterdam 4. Vrije
School De Zevensprong, De Alexan-

drijn, Lagelandsepad 47 te Rotterdam.
Kunt u ons helpen? Als u foto’s heeft,
kunnen wij daar eventueel ook zelf
foto’s van maken. Als u ze kunt scannen kunt u ze natuurlijk ook aan ons
doormailen. Ook (school)foto’s waar
mijn zus zelf opstaat zijn van harte
welkom. Bij voorbaat hartelijk dank.

Ik zoek foto’s, verhalen, documenten
e.d. die mij kunnen helpen de historie
van het bedrijf zo juist en volledig mogelijk op papier te zetten. Kunt u mij
hiermee helpen?

Greet Damme
tondamme@planet.nl

Gratis hulp bij klusjes in huis
Onze gratis dienst Kluscontact is voor
ouderen (65+) die behoefte hebben
aan een vrijwilliger die hen helpt met
één of meer klusjes. Ook is er tijd voor
een praatje en een kopje koffie. Het
gaat bij Kluscontact om eenvoudige
klusjes, zoals een lamp indraaien,
schilderij ophangen, kast in elkaar zetten, gordijnrails ophangen, trapleuning
vastzetten, wandbeugel bevestigen,
drempel vastzetten, deurbel repareren
of rookmelder ophangen. Kent u een
oudere die geholpen zou zijn met
een vrijwilliger van Kluscontact?
Neem dan contact met ons op. Voor
aanmelding of meer informatie: dina@
uvvrotterdam.nl of 010-4130877.

Cats-Neparofa
Na 32 jaar te hebben gewerkt bij
Cats Flexible Packaging (voorheen
Cats-Neparofa) aan de Willingestraat
in Rotterdam-Zuid, wil ik de historie
van het bedrijf vastleggen. Cats Papier
is in 1901 opgericht en was tot aan
het bombardement in 1940 gevestigd
aan de Goudsesingel. De Nederlandse
papierrollenfabriek (Neparofa) is in
1923 opgericht en is altijd gevestigd
geweest aan de Kleiweg. In 1950
fuseerden beide bedrijven en gingen
verder als Cats-Neparofa. Er verrees
aan de Willingestraat een modern pand
waar nu nog steeds de activiteiten
plaatsvinden. Cats Flexible Packaging
fabriceert snoeppapiertjes voor vele
bekende snoepfabrikanten in Europa.

Hans Stapels
neparofa@ziggo.nl

Unie van Vrijwilligers, Rotterdam

Welk gebouw is dit?
Welk gebouw in Ommoord
is dit? Welk jaar? En welk
gebouw staat er nu naast?
Heeft u hier gewerkt? Graag
horen we meer.
Agnes Reichardt
Historische Commissie ‘de
Ommoordse Polder’
historie@heidebes.nl

Theo Arntz

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)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
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.

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

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

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.

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

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

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.
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5

10% korting binnen 14 dagen na offerte 1
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bijv.
ernstige rookaanslag.

*

europe’s most swinging jazz band since 1945

Schoonmaken
bedrijfspanden.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig

www.bdmuseum.nl
HERKANSING: Doe mee en win mooie prijzen!
Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 3
65+ KOR
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-r
Net als andere jaren plaatsten we ook dit jaar weer de speciale kerst-logopuzzel ,
Bezoek onze
waarmee u heerlijk kunt puzzelen. Bij de plaatsing in de vorige krant ging
showroom since 1945
echter iets mis bij de nummering in de oplossingsvakjes. Daarom nu een
europe’s most swinging jazz band
13
12
op afspraak
www.andersgedenkmonumenten.nl
herkansing. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In de kerststerren staan
en
er
rk
Gratis pa
allemaal (gedeelten) van logo’s afgebeeld. De bedoeling is dat u de
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837
Bezoek onze
logo’s herkent en er de juiste bedrijfsnaam bij zoekt. Dat kan door
showroom
Neem een kijkje in het14
gastenboek op onze website voor referenties.
De Oud-Rotterdammer heel grondig te bestuderen, door gewoon
15
op afspraak
www.andersgedenkmonumenten.nl
16
tijdens een lekkere kerstwandeling op straat op zoek te gaan
Gratis parkeren
of via internet. Om u een beetje te helpen staan de 28 deelneMeeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837
17
mende bedrijven ook op deze pagina. Maar welk bedrijf hoort
14
15
nu bij welk logo? Als u alle bedrijfsnamen in de volgorde van 1 tot
16
en met 28 gevonden hebt, vormt u een slagzin, door telkens in de balk
onderaan de puzzel één letter uit de bedrijfsnaam in te vullen. Welke letter
18
17
van de bedrijfsnaam u moet gebruiken, staat in het vakje. Dus als u in vakje 1
bijvoorbeeld het cijfer 8 ziet staan, gebruikt u de achtste letter van de gevonden
20
19
bedrijfsnaam.
21
De oplossing stuurt u VOOR 10 JANUARI 2019 12.00 UUR naar De Oud18
Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om te genieten van
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of via www.
de KERST sfeer in Maastricht, Aken of Valkenburg. Kerstmarkten,
de kerst (stoom)
en zo verder ....
deoudrotterdammer.nl.
19 express, Glühwijn, oliebollen20
21
Ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze
Voor deze speciale puzzel hebben wij een speciale superhoofdprijs. Voor een
extra 10% lezerskorting! tussen 16 november '18 en 1 januari '19 *
van de gelukkigen staat een prachtige Miele vrijstaande stoomoven klaar,
Bungalowpark
de perfecte
22
*informeer naar Simpelveld
ons aanbod en deis
voorwaarden
bij onzebasis
receptieom te genieten van
de KERST sfeer in Maastricht, Aken of Valkenburg. Kerstmarkten,
beschikbaar gesteld door Arnold Aijkens. Het is de ideale aanvulling op uw keukenuit231 •express,
de kerst
(stoom)
en zo verder ....
Kruinweg
6369 TZ Glühwijn,
Simpelveldoliebollen
• NL
rusting. De Miele adviesprijs is € 799,00 en Aijkens’ verkoopprijs normaal € 679,00.
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
Ontvang
tegen inlevering van deze advertentie
24onze
info@bungalowparksimpelveld.nl
Als tweede tot en met tiende prijs hebben we toegangskaarten voor het bijzondere zondagochtendcon25
extra 10%www.bungalowparksimpelveld.nl
lezerskorting! tussen 16 november '18 en 1 januari '19 *
cert van bandeonist Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal, op 27 januari in De doelen. (Ieder van deze
22
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie
prijswinnaars ontvangt twee tickets.)
1978 - 2018Kruinweg
| 4023
jaar
gastvrijheid
1 •bewezen
6369 TZ Simpelveld
• NL
(voor
loszittende onder- of boven
Voor de elfde tot en met vijftiende prijs liggen vijf exemplaren van het populaire boek van Johan van der Hoeven,
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
Puur
(kerst)
genieten!
24
info@bungalowparksimpelveld.nl
‘Vergeten verhalen. 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen’, klaar.
25
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Betaalbaar, creatief, persoonlijk door passie gedreven

VOOR EEN GOED PASSEND KUN

“Hogadent
Klikgebit op implant
“Hogaden
VOOR EEN GOED PASSEND

MODE
MODE VOOR
IEDER
MOMENT
MODE
MODE VOOR

Een perfect passend kunstgebit
Klikgebit
op impla
met goed naar u te luiste
SUPERHOOFDPRIJS
26 | 40 jaar bewezen gastvrijheid
1978 - 2018
(voor
27 loszittende onder- of bov
Puur (kerst) genieten!
Vrijstaande stoomoven, de ideale aanvulling op uw bestaande keukenuitrusting.
Een perfect
passend
kunstg
Wij heten
u graag
in on
28welkom
Deze stoomoven is uitgerust met mono stoom technologie: de stoomopwekker bevindt zich
met
goed naar u
te lu
voor een
wederzijdse
kennis
26
in het waterreservoir en de stoom komt via een inlaatopening in de bereidingsruimte. Het
27
en een gratis advies.
resultaat is geen smaakoverdracht en gelijktijdig op 3 niveaus koken. De sensortoetsen op het
bedieningspaneel zorgen voor een eenvoudige bediening.
Wij heten u graag
28welkom in
3
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Baasimmedia
Maasstad Ziekenhuis
Het Welzijnswarenhuis
Euro
na
3
4
7
2
14
2200,1
5 afleveren boven+ ond
Bill Baker’s Big Band
Lammers van Oossanen
Opti Jean
LET OP !!
Euro
250,- na afleveren klikg
Bungalowpark Simpelveld
De Geranium
Opnieuw en Co
12
6
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5
2
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1
4
3
Akto
Rondje Rotterdam
Voorbrood Meubelen
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7
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1
1
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Anders Gedenkmonumenten
Bezorging Maasstad
Meubelstoffeerderij Miedema
na afleveren
boven+
Uw Euro
eigen200,bijdrage
bij reparatie
of r
Sophia Kinderziekenhuis
Tandprothetische praktijk Hagen
Hogadent
Euro
250,- na
afleveren
k
krijgt
u retou
Ben’s Mode
IWB
Arnold Aijkens
12
6
4
2
5
2
3
1 uw
4 kunstgebit
3
Annelies de Jong Mode
Dutch Swing Collegeband
Spido
+
Venrooy Tandtechniek
De Suite
Uwalles
eigen
reparatie
Dit
bij bijdrage
inleveringbij
van
deze ad
Restaurant Cathay
Facet eten & drinken
uw kunstgebit krijgt u r
www.bungalowparksimpelveld.nl
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‘Ik ben vrijwilliger
Geen zorgen met
in de sportkantine’

de extra’s van het
VGZ Rotterdampakket
Maar kan steeds slechter tegen de drukte…

Wilt u:
✔ Een complete bril
✔ Tot 20 behandelingen fysiotherapie
✔ Tot € 400 preventiebudget
✔ Volledige vergoeding eigen bijdrage Wmo
✔ Tot € 50 eigen risico
Kies dan voor het VGZ Rotterdampakket.
De zorgverzekering voor alle Rotterdammers.

Kijk voor alle extra’s en voorwaarden
op vgz.nl/rotterdam

