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Lekker smullen... en gaten laten vullen
Deze week o.a.:

Zoals ik tegenwoordig ‘s morgens in het zonnetje op mijn
terras met een bakkie koffie
en een krentenbol met kaas
mijn gelukzalige momenten
beleef, zo genoot ik als kind
van mijn boterhammetjes. En
dan vooral als je, moe van de
school-zwemles in het Sportfondsenbad in de Van Maanenstraat, je witte boterhammetjes uit je rode zwemtas
viste. Wat waren die lekker.
Al een beetje gekreukeld
en geplet in het zakje; dat
maakte niet uit. Het smaakte
er niet minder om.
Het beleg met de boter vermengd was
als een engeltje dat op je tong pieste
of ﬁetste, daar ben ik niet helemaal
zeker van. Wel dat mijn vocabulaire
in die tijd een stuk beperkter was en
beslist een stuk minder hoogdravend
dan nu. Maar het was vooral gewoon
erg lekker. Het beleg bestond uit
gestampte muisjes, wat ik altijd een
wonderlijke naam vond, maar waarvan ik gelukkig nooit het visioen van
een dramatisch bloederig tafereeltje
voor ogen kreeg, waarbij er wellicht
ook nog sprake van wraak kon wezen.
Kleine muisjes hebben kleine wensjes,
beschuitjes met gestampte mensjes..
brrr. Denk dat ik geen hap meer door
de keel had kunnen krijgen. Maar nee,
integendeel, die bammetjes waren zo
op. Oh en bruine basterdsuiker kon
ook zo heerlijk op witbrood smaken.
Met veel boter, margarine in ons geval
dan, en veel suiker.

Lekker, boterhammen! (collectie Anefo/Nationaal Archief)
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Toen de bakker het brood nog aan de deur kwam brengen! (foto: Henk Hartog)

Boter
Echte boter kon mijn moeder niet
betalen. Natuurlijk niet, met een
huishouden van vijf of zes kinderen.
Die zesde was een knul, die tijdelijk in
ons gezin was ondergebracht vanwege
problemen in het ouderlijk huis. We
hadden er vijf, dus een zesde kon er
ook nog wel bij vond mijn moeder
toen meneer pastoor aanklopte met
dat verzoek. Meneer pastoor of een
kerkinstantie, dat weet ik niet meer
precies. Nou precies, ik weet er
eigenlijk helemaal niks van! Hij was
er ineens, die knul van een jaar of zestien. Richard heette hij en hij kwam
uit Twente. Dat hoorde je wel aan
zijn taaltje. Beetje vreemde kwast die
gast, die mooi misbruik van de situatie
maakte en zijn puberale lusten op mij
als jongen van tien botvierde. Maar
daar zal ik u verder maar niet mee
lastig vallen. Is ook alweer heel lang

HOGE PRIJS
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geleden allemaal en ik heb er gelukkig
geen trauma aan overgehouden.
Chocoladeboter, dat was pas lekker op
brood. U leest het al. Ik was een zoetekauw, zoals dat heette. Al probeerde
mijn moeder het wel, hoor. Vleeswaren op brood bedoel ik. Gekookte of
palingworst van de Leggende Hen, de
winkel waar we ons gezonde broodbeleg betrokken, die op de Nieuwe
Binnenweg zat, recht tegenover de
passage, die weer op de Breitnerstraat
uitkwam. De straat waar ik woonde in
Rotterdam.
Boodschappenbriefje
Ik heb als jonge knul vaak boodschappen moeten halen op de Nieuwe
Binnenweg. Met een boodschappenbriefje en een kleine portemonnee in
de broekzak. Vond ik ook wel lekker
hoor, vleeswaren, maar zoet had mijn
voorkeur. Moet er nu niet meer aan

Zit uw partner in een
verpleeghuis?
Dit geeft belastingvoordeel!

denken, maar suikerbeesten en borstplaat waren mijn favoriete snoepgoed
in december. Later haalde je bij de
waterstoker bij mij aan de overkant in
de Brouwerstraat in Kralingen, waar
ik mijn eerste zeven levensjaren heb
doorgebracht precies op de hoek van
de Oudedijk recht boven een kapsalon, voor een paar centen wat trekdrop
of zwart-wit. Jazeker, de zaak waar
mijn moeder de kokend hete emmers
water haalde voor de was en het bad.
Sjouwend met gloeiend heet water in
zinken emmers via de smalle trappen
naar een bovenverdieping. Zonder te
denken aan de gevolgen van een eventueel ongelukje met zo’n vracht.
Zoethout
Ach, en natuurlijk die laurierpoeder,
niet in een potje, maar gewoon in een
gevouwen papiertje. Zoethout vond ik
het eerste stukje wel lekker, maar na

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

bekijk voorbeelden 10 en 11 op

010- belastingservice.nl
010-belastingservice.nl
010

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

die pluim kon ik die nooit helemaal
op. Ach, de oudere lezers kennen toch
nog wel die hele santenkraam van
lekkernijen uit die tijd? Polkabrokken en zuurstokken bijvoorbeeld.
Borsthoning, stroopsoldaatjes, roept
u maar! En wat jaren later zijn er hele
zakken Engels Drop van de Hema
doorgegaan, toen ik mijn eerste centjes verdiende met een krantenwijk en
later als vakkenvuller bij De Gruyter.
Voel nog de kiespijn achteraf. Onze
tandarts had er een goede boterham
aan. Ach ja, ik heb helaas heel wat
zenuwbehandelingen, boorpartijen en
vullingen moeten doorstaan op die
stoel. Spoelen maar!
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
06-36305876

Zoethout, voor jong en oud (collectie Anefo/
Nationaal Archief)

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl
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Al meer dan 35 jaar uw
senioren specialist!!

- 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

Kom kijken naar onze bankstellen collectie
GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!

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

Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12

De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerde vertrekken

€ 369*p.p.

6-daagse busreis

Reiscode: ebwil01

Sauerland

€ 369*p.p.

6-daagse busreis

€ 379*p.p.

6-daagse busreis

Reiscode: ebglc02

Dresden, Leipzig en Weimar

€ 419*p.p.

6-daagse busreis

De Ardennen, de Champagne streek en Reims

8-daagse busreis
Busreizen

Autoreizen

Vliegreizen

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

Herdacht worden
zoals u bent

Reiscode: ebhyt04

Hythe in het veelzijdige Kent

Rügen, eiland aan de Oostzeekust

*indien voorradig

Reiscode: ebend06

Zwarte Woud en de Elzas

6-daagse busreis

22

Reiscode: ebboi02

€ 429

*
p.p.

Reiscode: ebbee02

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287

die bij u past.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

Steden reizen

* Reissom p.p. o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer, excl. € 19,50 reserveringskosten en
€ 2,50 Calamiteitenfonds

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart

€ 499*p.p.
Verre reizen

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.
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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.

55+

55+

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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Kisten stapelen op de Oranjeboomstraat
Bij het opruimen van een kast kreeg ik het boekje ‘Feijenoord,
wonen en leven tussen rails en waterkant’ van Rein Wolters, in
handen. Het kwam onmiskenbaar uit de erfenis van mijn moeder.
Op bladzijde 23 stond in haar handschrift een aantekening bij
Henk Mikkes, die, gedwongen door sloop, zijn woning in de Rosestraat verruilde voor nieuwbouw aan de Feijenoordkade. Mijn
ouders, Theo en Sjaan ten Pierik, verhuisden van de Oranjeboomstraat naar hetzelfde flatgebouw en waren jaren de bovenburen
van Mikkes. Met het doorbladeren van het boekje kwamen voor
mij de herinneringen aan de Oranjeboomstraat boven.
Mijn jeugd bracht ik door op nr.
339, tussen de Rosespoorstraat en
station Zuid, tegenover de Nicolaas
Witsenschool en het gymlokaal. Vanaf
de waranda aan de achterkant had ik
een spannend zicht in de bakkerij van
Degenkamp, die een winkel had in de
Rosestraat. Op onze rij bevond zich de
groentenwinkel van Van Riemsdijk,
waar zoon Jan ons de stuipen op het
lijf joeg als we van de lege groentenkisten op de stoep hoge bouwwerken
stapelden, wat kennelijk niet de bedoeling was. Verder op de rij Bakker
Jansse van de bruine puddingbroodjes,
het na een bombardement in de oorlog
weer opgebouwde pand van de ijzerhandel, en de kruidenierszaak van juffrouw.... haar naam ben ik vergeten...
.die de suiker en de bonen nog voor je
afwoog in een papieren zak.
Mijn vader was tramconducteur op
lijn 3 en later lijn 2, die beide door de
Oranjeboomstraat reden. Hij overleed

in 1997, op 85-jarige leeftijd, waarna
mijn dappere moeder besloot naar
Meppel te verhuizen, de stad die sinds
de jaren zestig mijn woonplaats is.
Ze overleed in 2011, op een week na
101 jaar, en bij haar crematie bracht
Gerard Cox haar via de cd een ode
met het lied ‘Ben je jn Rotterdam
geboren’. Mijn moeder was een
echte Rotterdamse, geboren in de
Rotterdamsestraat. Mijn vader was
een Feijenoorder, evenals zijn vader,
mijn opa dus. Opa had halverwege
de Oranjeboomstraat een ijssalon,
de Feijenoordse IJscentrale. Dat was
voor mijn geboorte in 1939. Van die
ijsjes heb ik dus nooit geprofiteerd.
Mijn moeder had, vanwege het zware
ijsdraaien, geen zin in de ijssalon toen
opa stopte en zo werd het voor mijn
vader eerst de wijnkoperij en na de
oorlog de tram.
Op bladzijde 104 van het boekje van
Rein Wolters plaatste moeder een

Oranjeboomstraat in 1979

kruisje bij een schoolfoto van de derde
klas van de school van juffrouw Jansen in de Oranjeboomstraat. Tweede
rij van boven, vierde van links, dat
ben ik. Op de foto zie ik Suzanne
Veenendaal, Nellie van de Velde,
Martha Wassink, Cobie Bot, Hennie
van de Linde, Rietje Wervenbos,
Cokkie Korbee, Jannie Blaauw, Els
Bijl. De ouders van Jannie hadden een
kruidenierswinkel in de Rosestraat, die
van Els Bijl een groentenwinkel aan
het begin van de Oranjeboomstraat.

CCtje Guus Geluk

Toon Hermans zei het al: “Dan zeggen ze tegen me: Joh, je wordt
oud. En dan denk ik, ja, als je niet oud wordt, ga je dood.” Dat was
een goeie grap. Weliswaar ga je, ook als je oud wordt, toch wel
dood, maar u begrijpt neem ik aan wat hij bedoelde. Oud worden,
ik vind het niet zo’n punt. Als je maar het geluk hebt gezond te
blijven. En dan moet je een beetje mazzel hebben.

c foto burosolo.nl

Want dat lijkt me wel een ramp: als je
gaat sukkelen, of erger. Laatst hoorde
ik van iemand, die had zo’n ongelofelijke pech met van alles en nog wat,
en die bekende mij dat ie er helemaal
geen zin meer in had. Dat is natuurlijk
ook een ramp, als je het niet meer ziet
zitten.

Cox Column

Ik ben voor de zekerheid aangesloten
bij die euthanasieclub, want ik heb
begrepen dat als puntje bij paaltje
komt, dat allemaal nog helemaal niet
zo eenvoudig voor elkaar te krijgen is.
Ik krijg elke maand hun blaadje, het is
best een opgewekte club.
Want ik ben er echt niet terneergeslagen onder, al die berichten over de
dood, en hoe je daar over in de rats
moet zitten. Het gaat zoals het gaat, en
hopelijk duurt het nog een tijdje.
Hoe komt het dat ik u er nu toch mee
lastig val? Dat komt door mijn hond,

Guus Geluk geheten. Die bereikt ergens in april de voor hem al behoorlijk
gezegende leeftijd van acht jaar. Het is
een grote riesenschnauzer van vijftig
kilo, en die worden over het algemeen
niet zo oud; ik heb er maar één gehad,
die dertien werd. Want dit is de zevende hond die ik in mijn jonge leven heb
gehad, en er was nog een boxer bij die
de dertien gehaald heeft, de rest ging
voortijdig hemelen, de hondenhemel
dan hè, allemaal aan dodelijke kwalen.
Een bijvoorbeeld had duidelijk een
hernia, en toen ging ik er mee naar
‘Utrecht’, u weet wel, waar je dan met
zieke dieren moet zijn. Ik was er in
alle vroegte, veel witte jassen die met
hem aan de gang gingen, en ‘s middags
zeiden ze: “Nou meneer, hij heeft
een hernia…” Ja, dat wist ik ook wel.
Maar wat is er aan te doen? Van alles
en nog wat, maar geen garantie dat het
hielp. Een witte jas suggereerde nog

De anderen herinner ik me wel van
gezicht, maar niet van naam. Aan de
meisjesschool van juffrouw Jansen
heb ik bijzondere herinneringen. In
de hogere klassen moesten we alle
VVV’s rond het IJsselmeer aanschrijven om zelf een aardrijkskunde- en
geschiedenismap te maken. Geen rijen
schoolbanken, maar in groepjes werken, werkweken op de Veluwe waarvan we verslagen schreven, veel eigen
creatieve inbreng bij een musical.
De Oranjeboomstraat is onherkenbaar

dat ie met een wagentje met wieltjes
nog wel even mee kon. Die dacht dat
ik gelukkig zou worden van een hond
op wieltjes. “Dat is dan driehonderd
gulden, dank u wel.”
Vreselijker is als ze kanker krijgen, en
je ze moet laten afmaken. Ja, ik weet
het, dat heet tegenwoordig “inslapen”.
Tot tranen toe geroerd zit je dan met
een hond, die na de eerste prik, de
tweede maakt de boel af, vol vertrouwen aan je voeten is komen liggen, de
baas weet wat het beste voor hem is.
Maar nu wat Guus Geluk betreft. Als ik
‘s morgens op sta, hoor ik hem achter
de deur al zachtjes piepen; “Hoera, de
baas is op, die komt straks binnen.”
Maar dat doet ie niet meer. Ik doe de
deur open en dan staat ie slaperig op
en strompelt zijn mand uit. Aan het
hek is ie nog als een tijger en maakt
ie een hoop lawaai. Maar de man die
elke dag met hem en een troep andere
honden gaat stappen zei me van de
week dat ie beter een dag in de week
kon overslaan, hij liep af en toe op
zijn tandvlees. En dan hou ik hem die
dag thuis, en dan ligt ie overwegend te
knorren in zijn mand. Hij vindt het dus

veranderd. Zelfs ons huisnummer
339 is verdwenen. Maar wonend in
Drenthe of niet, in je hart blijf je een
Rotterdammer. Het zit in de genen.
Ook in die van onze kinderen en kleinkinderen, allemaal hartstochtelijke
Feijenoordfans. Met dank aan mijn
vader en moeder en mijn jeugd in de
Oranjeboomstraat.
Riet Holterman-ten Pierik
Emmastraat 45, 7941 HN Meppel

wel best. Maar hij eet nog als een wolf,
dat is wel een goed teken.
Nou ja, hopelijk blijft ie nog even bij
me, want de baas heeft nog wel een
tijdje te gaan, denkt ie.
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.
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www.venrooytandtechniek.nl

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

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

? UW AUTO VERKOPEN ?

•
•
•
•

Michel Aalberts
Logistiek Planner
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

Bel direct: 010-4822236
RDW-Vrijwaring
Gratis Taxatie aan huis
Hulp bij aanvraag
kentekenpapieren

www.uzk.nl

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR------------------

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

LAMINAAT

Niet lullen maar
poetsen!
DAT IS WAT wij DOEN!

Senioren ledikant Borneo 90 × 200cm blank eiken
inclusief vaste lattenbodem en comfort matras.

setprijs

- Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
- De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
- Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
- Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
- Alle laminaat, vinyl, click-PVC en tapijtvloeren gratis plaatsen
- Uw vloeren, gordijnen e.d. gratis voor u opmeten
- Overgordijnen en vitrages gratis maken
- In Rotterdam en omstreken gratis bezorgen en monteren
- Al uw behang-wit en schilderwerk kunnen verzorgen
- Als u slecht ter been bent, u naar de winkel kunnen ophalen

010 - 452 02 00

3063 AP rotterdam

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

Wij kijken verder
oostmaaslaan 10

€ 439,00

v.a. €

www.lhmakelaars.nl

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur - E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl

Dinsdag 2 april 2019

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

pagina 5

Nr. 185

Je rook de tabak aan de Wijnhaven
De foto in ‘Ken je dit nog nr. 185’ riep weer vele herinneringen op. Het ging om een
plaatje van de Wijnhaven. Velen herkenden daar van alles en nog wat op. Lees
maar op deze pagina, waar we een selectie van alle reacties hebben geplaatst.
Verhalen over tabak, wateroverlast en nog veel meer!
Piet Kramer: “Dit zijn de pakhuizen van de ﬁrma
Koch-Scheltema aan de Wijnhaven. Er werd ruwe
tabak overgeslagen voor verder vervoer naar
bijvoorbeeld Hamburg en Bremen. Mijn vader,
Cor Kramer, heeft hier vanaf 1930 tot aan zijn
pensioen gewerkt. Ook zijn broer Jan Kramer
werkte op de monsterkamer. Ik ging weleens naar
zijn werk toe en de geur van ruwe tabak komt zo
weer naar boven.”
Ans Hoekstra-de Korte: “Rond de jaren vijftig
heb ik bij Havelaar&Bos gewerkt op de Wijnhaven. Over het bruggetje rechts. Ben daar in 1953
met de watersnood met een ﬁetskerrie van het
kantoor gehaald (toen werkten we nog op zaterdag), omdat alles onder water stond.”
Peter Hoogeveen: “Dit zijn de vier panden van de
ﬁrma Koch aan de Wijnhaven. Ze staan er helaas
niet meer. Daar had men mooie appartementen
van kunnen maken? Toch? Eind jaren vijftig
lagen wij daar met ons schip een partij tabak te
lossen. Het verhaal gaat dat het paard van de
stratenmakers lustig van de tabak pruimde. Op
een avond hoorden we gemiauw. Het geluid leek
vanaf het water te komen. Poes te water, dachten
we. Even later bleek een kat zich te bevinden in
een riooluitlaat in de kademuur. Mijn vader zette
de roeiboot te water en roeide naar het riool. Poes
sprong in de roeiboot en vervolgens aan de wal.”
J. Asberg: “Deze drie panden zijn de voormalige
pakhuizen en het kantoor van de tabakshandel
Koek en Schiltema, als ik me niet vergis op
nummer 65 aan de Wijnhaven NZ. Ik ben vroeger
besteller geweest bij de PTT en dit was een van
de bezorgadressen waar ik bestelde vanuit het
postkantoor aan het Delftseplein (2e etage). Jammer dat deze panden zijn gesloopt. Trouwens de

buurt is totaal veranderd.”
Ruud Kuipers: “Dit zijn de vier pakhuispanden,
waarvan een kantoor met woonhuis, aan de
Wijnhaven 63-67. Ze zijn begonnen met de bouw
in 1943 en geopend in 1948 voor de ﬁrma Koch
& Co NV tabakshandelaar. De panden droegen
de namen Sumatra, Vorstenlanden, Celebes en
Borneo. Op deze plek staat nu een nieuw modern
pand waar verschillende bedrijven in zitten.
Ondanks dat de panden niet echt oud waren, vind
ik het jammer dat ze verdwenen zijn.”
Erick Haers: “Ja, dat pand ken ik nog. Het staat
aan de Admiraliteitskade aan het Boerengat. Er
werd tabak opgeslagen. Als je er binnenkwam,
rook het heerlijk. Ik was leerling-timmerman bij
de ﬁrma Nederveen uit de Jacob Catsstraat. Wij
moesten de deuren repareren waardoor de balen
tabak naar binnen werden gehesen. Dat moet rond
1968/’69 zijn geweest. Het was winter en heel
koud. De wind stond op de deuren en na één deur
moesten we eerst wat bijkomen. Toen heb ik leren
klaverjassen van m’n collega’s. En ik kon het zo,
want als ik verzaakte kreeg ik zo’n dreun dat ik
van de tabaksbalen viel. O ja, de panden hadden
allemaal een naam. Een heette Java. Dat is de
enige die ik heb onthouden.”
Aad Baart: “Deze panden doen me sterk denken
aan het zicht dat we hadden vanuit een pand aan
de overkant van het water: de Wijnhaven. Recht
tegenover de afgebeelde panden was een gebouw,
waarin een aantal kantoren was gevestigd. Vanuit
dat kantoorpand had je een goed zicht op de
haven én de bedrijvigheid op de kade. De binnenvaartschepen die aan de kade lagen aangemeerd,
brachten een verscheidenheid aan lading mee.
Maar juist precies voor deze panden werden spe-

Ken je dit nog?
Ken je dit nog? Zo’n man achter het
loket die voor jou je spoorkaartje in
orde maakte. Hier in Station Blaak bijvoorbeeld. Heeft u zelf herinneringen
aan spoorkaartjes, aan het loket in het
station of aan Station Blaak? Laat het
ons weten. We zijn weer benieuwd naar
uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Schrijf ons en vertel! Stuur uw
verhalen naar: 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.

Nr. 187

ciale goederen afgeleverd. Tabak. Dat was goed te
ruiken als je daar liep. Wanneer de forse pakken
tabak op de kade waren gelost, werden ze direct
opgeslagen in deze pakhuizen. Dat opslaan ging
als volgt: Op de kade werd een strop van dik touw
neergelegd. Daarop werden er enkele balen tabak
gelegd. Aan de zoldering van het pakhuis was
een grote metalen haak bevestigd. Via een katrol
werd een hijstouw neergelaten. Aan het uiteinde
van het hijstouw was een haak bevestigd, die de
strop aantrok zodra de hijs werd opgetrokken.
Nu het aardige van het optrekken van de bundels
tabak: Ook op de kade was een ferme katrol
aangebracht. Een paard was ingespannen om aan
de kabel te trekken, zodat de tabak kon worden
opgehesen. Met spierkracht dus. Maar spierkracht
van een paard. Indrukwekkend om te zien.”
Henk van den Akker: “Je ziet de pakhuizen Java,
Sumatra en Rotterdam. Op de hoek het kantoorpand Bahia. Nu Wijnhaven 65 en onherkenbaar
verbouwd in de jaren tachtig. Rechts de Grote
Wijnbrug. Volgens de pandkaart is in 1943 met
de bouw begonnen en volgens andere bronnen
is het in 1948 in gebruik genomen. Opmerkelijk
is dat men bij deze wederopbouw kennelijk de
bedoeling had de panden rondom de oude havens
in deze stijl op te bouwen. Dit is echter nergens
herhaald. Heel bijzonder dus. Ik ben in het bezit
van het boekwerk Oud-Rotterdam vanuit de lucht.
Op pagina 1952 is een luchtfoto te zien van de
Blaak en Wijnhaven, met duidelijk zicht op deze
panden helemaal vrij tussen open, nog te bebouwen, plekken.”
Benjamin Schulp: “Ik denk dat het hier gaat om
de Wijnhaven met de Wijnhavenbrug. Die laatste
stamt uit 1937 en is recent vervangen door een
nieuwe versie. De brugleuningen die u op de
foto ziet zijn er deels nu ook nog. Het moderne
kantoorpand rechts is onlangs gerenoveerd.”
Arnoud Monster: “Met plezier denk ik terug aan
de schoolvakanties, eind jaren zeventig, waarin
mijn broer en ik een ochtend of middag met mijn
vader mee mochten naar het kantoor van Koch
Scheltema BV - aan de Wijnhaven 65 - waar hij

werkte. Deze onderneming, een dochtermaatschappij van Deli Maatschappij NV, handelde in
tabak. Een in mijn herinnering imposant pakhuis
met kantoor, prachtige trappen en marmeren vloeren. Het pakhuis lag vol met balen tabak uit verre
oorden als Indonesië. Dit was het domein van
stoere kerels (zoals James), die met een puntige
haak de enorm zware balen versleepten. Spannend was het moment waarop de pakhuisdeuren
opengingen om de balen met touw en katrol naar
buiten te takelen. Tussen de bedrijven door verzamelden mijn broer en ik resten tabak om die thuis
ﬁjn te malen en met krantenpapier tot sigaretten
te fabriceren (en in de boomgaard achter het
ouderlijk huis in het geheim op te roken). En dan
was er Johannes, de altijd sigaren rokende man,
in blauwe stofjas, die de scepter zwaaide over
de monsterkamer. Hier werden kleine kartonnen
dozen gevuld met monsters van verschillende
soorten tabak, keurig voorzien van een kaartje
met daarop de soortnaam, herkomstland en een
kwaliteitsindicatie. Afnemers van de tabak,
die verhandeld werd op een beurs in Bremen,
waren Nederlandse en buitenlandse sigaren- en
sigarettenfabrikanten/-merken, zoals Philip Morris, Oud Kampen, De Huifkar, La Paz, Willem II,
Ritmeester en Hofnar. Van het kantoor herinner
ik mij dat er grote zware bureaus stonden - vele
voorzien van een asbak - een ratelende telexmachine en natuurlijk het personeel.
Een verdieping hoger zat de ﬁrma Van Rees, ook
een dochter van Deli Maatschappij NV, en gericht
op de handel in thee. In mijn herinnering zijn
deze pakhuizen (gebouwd in de oorlogsjaren) in
de jaren tachtig afgebroken. Het pand dat ervoor
in de plaats kwam, vond ik foeilelijk. Maar,
bouwlustig Rotterdam heeft inmiddels ook van
dit gebouw afscheid genomen; Wijnhaven 65 is
nu het terrein van een nieuwe creatie genaamd
CasaNova.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Tijdens de mobiliteitsweken van
vrijdag 22 maart tot en met 27 april
tot 20% korting op scootmobielen

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

Ceres SE scootmobiel
De Ceres SE is compact en comfortabel, een ideale
combinatie. Zijn compactheid en korte draaicirkel maken
hem zeer geschikt voor gebruik in winkels.

Schootmobiel kopen?
Laat u informeren over:
- de wendbaarheid
- de oplaadtijd van accu’s
- de actieradius
- de vering
- de drempelhoogte
- het meenemen in de auto

aar
Leverb n
e
d
o
o
in r
zilver

Vierwiel scootmobiel Mercurius - 4
Zeer comfortabele en wendbare scootmobiel met
een fraai vormgegeven digitaal scherm met
kilometerteller. Maximale snelheid: 15 km/u.
Direct uit voorraad leverbaar!

zodat u een scootmobiel
aanschaft die volledig bij uw
situatie past.
Wij helpen u graag!

Sedna Premium scootmobiel
De Sedna is licht in gewicht en compact in omvang.
In minder dan een minuut opvouwbaar.

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

en
parker
Gratis
eur!
d
e
d
r
voo

Ideaal voor korte afstanden en extra handig om
te besturen in restaurants, winkels of
kleinere ruimtes.

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

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
CU

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Heeft een erﬂater geen kinderen, dan is
hij of zij volkomen vrij na te laten aan
wie hij of zij wil. Maar als de erﬂater
in spe keuzes wil maken, dan is wel
een testament nodig. Zonder testament
erven ouders, broers en zusters of als
deze al overleden zijn hun kinderen als
plaatsvervullers. In een eerdere bijdrage
schreven we al dat een dergelijke nalatenschap soms tientallen erfgenamen
kan hebben. Wij moedigen klanten die
komen praten over hun toekomstige
nalatenschap dan ook aan keuzes te
maken. Da’s makkelijker gezegd dan
gedaan, want krijg je geen scheve
gezichten als je de een wel en de ander
niet laat erven? En alles nalaten aan een
of meerdere goede doelen is ook zo wat.
Vaak komen we uit op een middenweg:
een paar goede doelen erven de nalatenschap en een paar goede vrienden/neven
of nichtjes met wie goed contact is, krijgen een legaat. Of andersom; de goede
doelen krijgen een legaat en de anderen
erven. Bij die keuze is het van belang
wie u de meeste duidelijkheid wilt
geven. Een legaat is duidelijk, namelijk
een bedrag of een item; de waarde van
de erfenis moet je maar afwachten. Een
legaat kan ook de inboedel betreffen.
Dan mag de ontvanger zelf kiezen wat
hij behoudt en weg doet. Misschien
ook een prettig idee, want goede doelen
gaan vaak minder zorgvuldig om met
het ruimen van een boedel.
Meer weten over erfrechtelijke kwesties? Neem contact met ons op of kom
naar onze erfcoach-spreekuren. Zie:
www.akto.nu en 010-3130823.

Dinsdag 2 april 2019
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Verdelen van de erfenis
Mijn man is vorig jaar overleden. We hadden samen een
eigen huis en wat spaargeld.
Ik heb gelukkig kinderen die
hun erfenis niet opeisen.
Toch vraag ik me af of ik
niet iets moet doen om later
problemen te voorkomen; al
gaan de kinderen goed met
elkaar om.
Wat ﬁjn dat het bij u allemaal in
goede harmonie geregeld is. Toch
hebben we wel enkele adviezen aan u.
In de eerste plaats raden wij u aan een
beschrijving te maken van de waarde
van de nalatenschap van uw man. In
uw geval bestaat dit dus uit de waarde
van de woning bij vrije verkoop (of
een schatting daarvan), de saldi van
de bankrekeningen en onder andere
de waarde van de inboedel, kunst, antiek, sieraden en de auto ten tijde van
het overlijden van uw man. Overleg
hierover met de kinderen en stel de
waarde van de kindsdelen vast. Een
dergelijke verklaring of boedelbeschrijving toont zijn waarde nadat ook
u, als langstlevende, bent overleden.

Ex van mijn man is overleden
Na een echtscheiding heeft de
voormalige echtgenoot recht op een
deel van het tijdens het huwelijk
opgebouwde pensioen. Dat wil na
1 mei 1995 zeggen: de helft van het
ouderdomspensioen en een bijzonder
partnerpensioen na overlijden van
de pensioengerechtigde. Overlijdt de
ex-echtgenoot, dan ontvangt de pensioengerechtigde weer het volle pond,
maar zijn tweede vrouw krijgt na zijn
overlijden niet het partnerpensioen
dat zijn eerste vrouw niet meer kan
ontvangen, omdat ze al is overleden.
Traplift en rollator aftrekken?
Bij de aangifte inkomstenbelasting is
het mogelijk gemaakte kosten voor
zorg af te trekken als die niet door
vergoedingen gedekt zijn en en op
doktersadvies zijn gemaakt. Bij de
hulpmiddelen schrapt de minister
steeds meer zaken. De bril en contactlenzen zijn al een tijdje niet meer
aftrekbaar en alles in, aan en om het
huis is niet meer aftrekbaar; denk
daarbij aan de traplift en beugels in
het toilet. Ook loophulpmiddelen
kunt u niet meer aftrekken. Niet vergoede, maar wel voorgeschreven medicijnen zijn nog wel aftrekbaar, net

Pas dan vallen de erfdelen van uw
man en die van u vrij. De kindsdelen
van uw man vormen een schuld in
uw nalatenschap. Met de boedelbeschrijving weten de kinderen precies
waar ze nog recht op hebben. Had uw
man een testament en is er een rente
verschuldigd over de vordering van
de kinderen, dan is het eenvoudig de
rente over de vordering te berekenen
als u precies weet welke waarde die
vordering oorspronkelijk had.
Ook kan het verstandig zijn de
woning op uw eigen naam te zetten.
Mocht u ooit de woning willen verkopen, dan hoeft dat op dat moment
niet eerst nog te gebeuren. Bovendien

als de tandartskosten, vervoerskosten
(werkelijke kosten) bij doktersbezoek
en dieetkosten.
Rente bij schenken op papier
De papieren schenking is een veelgebruikte methode om alvast wat
vermogen (waarde) over te dragen
naar de volgende generatie. Vooral
overdracht van de overwaarde eigen
woning is daarbij vaak het doel.
Nadeel van deze constructie is dat u
verplicht 6 procent rente moet betalen
over het geld dat u heeft geschonken
en weer heeft teruggeleend. En dat
ieder jaar opnieuw. Vergeet u de
rente te betalen of heeft u het geld op
een moment niet meer om aan deze
verplichting te voldoen, dan tellen de
geschonken bedragen gewoon weer
mee met de erfenis en is alles voor
niets geweest.

ontvangt u dan de aanslagen van
gemeentebelasting en het waterschap
op uw eigen naam.
Dat geldt ook voor de bankrekening
die u op beider naam heeft.
Had uw man een testament, dan is
meestal een verklaring van erfrecht
nodig om de bankrekening op uw
eigen naam te zetten of om daar
bijvoorbeeld een van uw kinderen aan
toe te voegen.
Had uw man geen testament, dan
heeft u vaak voldoende aan een verklaring van het Centraal Testamentenregister waarin staat dat uw man geen
testament had. De meeste banken

Plaatsvervulling of niet
Wijkt u in uw testament af van het
wettelijk erfrecht dan vervallen ook
een aantal zaken die in de wet automatisch geregeld zijn. Denk daarbij
aan het feit dat erfenissen onder de
langstlevende blijven totdat die zelf
overlijdt, maar ook aan plaatsvervulling. Voor dat laatste geldt dat zonder
dit expliciet in het testament te vermelden het recht van plaatsvervulling
niet van kracht is. De kinderen van
een vooroverleden erfgenaam zouden
hierdoor geen rechten hebben. Dat
kan overigens soms ook precies de
bedoeling zijn, als u een bepaald
legaat wel aan de nog in leven zijnde
vriend of kennis wilt nalaten, maar
niet aan zijn kinderen als deze vriend
of kennis al is overleden voordat u
zelf komt te overlijden.

zullen dan niet moeilijk doen.
De boedelbeschrijving waaruit de
waarde van de kindsdelen blijkt, is
ook handig als u tijdens uw leven
alvast een deel van de erfenis zou willen uitkeren aan de kinderen. Bij dat
uitkeren moet u wel rekening houden
met de ﬁscus. Keert u uit als er minder dan 6 procent samengestelde rente
verschuldigd is over de vordering van
de kinderen op u dan keert u een deel
van uw ‘ﬁctieve vruchtgebruik’ uit
en is mogelijk schenkbelasting verschuldigd. Weet u niet hoe u dit kunt
berekenen, vraag dan een deskundige
(zoals Akto) om hulp, zodat u later
geen problemen met de ﬁscus krijgt.

Sparen bij Dela
Heeft u een spaardoel voor over
tien jaar, dan krijgt u op dit
moment bij Dela een relatief hoge
spaarrente van 2 procent. Het
gespaarde bedrag staat tien jaar
vast; eerder opnemen kost € 150.
U moet jaarlijks tenminste iets
inleggen en maximaal € 12.000.
De spaarrekening van Dela valt
overigens niet onder het depositogarantiestelsel.
Koop bij de kweker
Het voorjaar dient zich weer aan;
de tijd om uw tuin of balkon gezellig te maken. U kunt natuurlijk
naar een van de grote tuincentra
gaan, maar een bezoek brengen
aan een kweker is leuker en vaak
goedkoper. Bovendien krijgt u
deskundig advies over hoe u nog
meer plezier van uw planten kunt
krijgen.
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100% op maat
gemaakt

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

RIJNMOND

vanaf € 1.998,=

POSTZEGEL- en MUNTENVEILING
Fitform 542
sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en relax/
kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
 Bekleding in stofsoort 1, andere
stofsoorten ook mogelijk.

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

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

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

LEKKERKERK

KLOKKENDORP

1000 klokken en barometers

www.eengoedkopeuitvaart.nl

op voorraad

va. € 1750,- All-In

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

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

Onze volgende 81ste veiling wordt gehouden op
7 en 8 juni 2019
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april. Uw verzameling
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s)
op ons kantoor is gratis (na afspraak).
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe
locatie die goed met de auto als openbaar vervoer bereikbaar is.
U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden
buiten Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten
(taxateurs) met een zeer goede reputatie.
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf
brengen.

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

DRINGEND GEZOCHT CHINA
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN
VOORMALIGE KOLONIËN.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

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

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

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat
• Gratis bezorging door
geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

Bezoek onze website
WWW.KLOKKENSTAD.NL

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
info@rikkoert.nl

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
www.rikkoert.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Ga mee met Peter Langhout Reizen

culair
Specta ijs!
r
p
lage

ra
Nu ext !
lig
voorde

8 dgn busreis Kroatië

8 dgn busreis all inclusive Spanje

Spectaculair lage prijs
Hotel aan de kust
Excursies naar: Rijkea, Opatija, Plitvice
Meren, Istrië, Porec en Rovinj

 Incl. Nederlandstalige gids Barcelona
 Drankjes incl. tussen 10.00 en 23.00 u.
 Excursies: Tordera, Tossa de Mar,
Barcelona, binnenland Catalonië en
Montserrat

 Incl. treinritten t.w.v. ca. € 200,Middernachtzon op de Noordkaap
 Excursies: trein Jungfraujoch & Golden  Excursies: Jönköping, Helsinki, Fins
Pass Express, Gstaad, Bern, Montreux
merengebied, Rovaniemi, Noordkaap,
en Basel
Karasjok, Lulea, Stockholm met gids

 26 april met vertrekgarantie

 19 en 26 april met vertrekgarantie

 24 mei met vertrekgarantie

Compleet vanaf 299

Reiscode: BE43902 Compleet vanaf 349

Reiscode: BE43907

8 dgn busreis Zwitserland en
trein Jungfraujoch

Compleet vanaf 749

12 dgn busreis Scandinavië en de
Noordkaap

Reiscode: BE44825 Compleet vanaf1299

Reiscode: BE39988

 17 juni met vertrekgarantie

Vraag gratis onze zomerbrochure aan! Ga naar peterlanghout.nl of bel 0172-468800
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Bleekneusje?
Of ik nu echt tot de ‘bleekneusjes’ behoorde, weet ik niet.
Feit was wel dat mijn moeder
mij te mager vond en dat ik
twee jaar achter elkaar naar
een kolonie gestuurd werd.
De eerste keer was in 1957. Ik was 7
jaar. Ik weet nog goed dat ik de eerste
week ziek geworden was en dus een
week later naar koloniehuis ‘Prinses
Juliana’ ben gekomen. Heel veel herinner ik me er niet van, alleen dat onze
zuster ‘zuster Riet’ heette, voor wie ik
op het strand altijd zogenaamde taartjes
maakte.
Op een keer werd ik door de adjunctdirectrice naar de slaapzaal gestuurd
tijdens het eten, al weet ik nu nog niet
waarom dat was. Twee namen kan ik
me nog herinneren, namelijk Hannie
Jansen en Jansje Schalk. Ook ben ik
daar op het strand een klein teddybeertje verloren, wat ik van thuis had
meegenomen. Dus naast heimwee ook
verdriet om het verloren beertje.
Een jaar later ging ik naar koloniehuis ‘Onze Woning’ in Nunspeet. Dat
moet in de winter van 1958/1959 zijn
geweest, want er was ijs. Hiervan herinner ik twee namen van zusters: Zuster
Laura en Zuster Marga. Ook de naam
van een mede-lotgenoot, namelijk Piet
Andeweg. Op een keer moesten we
‘zure melk’ drinken bij het ontbijt. Daar
werd bij gezegd dat het kwam, doordat
de koeien ander eten aten dan wij. Een
dooddoener dus. Maar we moesten de
melk wel opdrinken.
Ik zat in een groepje van tien jongens
waar ik als ‘nummer 9’ werd aangeduid. Ook moesten we zogenaamde
kolonieliedjes leren. Die zongen we dan
tijdens het wandelen. “Op het hoekje
van de laan zie ik de letters staan: Onze
Woning” en ook “Directrice wees
gegroet, spijt me dat ik scheiden moet.
Want gij hebt in deze tijd zoveel goeds
voor ons bereid.”
Toch was ik altijd weer blij als ik naar
het vertrouwde Rotterdam CS terug
mocht, waar mijn moeder stond te
wachten. Maar goed, zoveel was ik
daar niet aangekomen qua gewicht. Ik
ben trouwens nooit een ‘zware jongen’
geworden…
In 1966 ging ik bij PTT Post werken. In
1967 in Rotterdam Noord aan de Soetendaalseweg. Veertig dienstjaren was
ik volle tijd medewerker en volgend
jaar twaalf jaren in deeltijd. Ik werk
al sinds 1980 in Papendrecht en ben
gelukkig goed terecht gekomen!

Een eeuw Coal
Het is: Ko Al en geen Kool. Waarom? Wel, wij Rotterdammers
noemen de voetbalclub Coal van meet af aan al zo. En dat is nu
100 jaar. Terwijl het toch het Engelse woord voor steenkool is en
geen afgeleide van goal, doelpunt.
Bij een 100-jarig jubileum kan een
vereniging het predicaat Koninklijke
aanvragen. Een heel gedoe, via de burgemeester en zo. Stel, het bestuur van
Coal doet die aanvraag en krijgt het
predicaat. Dan wordt de naam KCoal.
Nog lastiger dus, maar verder geen
probleem. Dat was bij de vereniging
UD uit Deventer wel anders. De supporters moedigden langs het veld de
spelers voorheen aan met: “Hup UD,
hup UD”. Dat werd een lastige toen de
club in 1975 het Koninklijke predicaat
kreeg. Toen moesten de aanhangers:
“Hup KUD”, gaan roepen…
Coal bestaat dus in april een eeuw en
dat gaat uitbundig gevierd worden in
het clubhuis aan de Oldegaarde.
Coal behoort tot de laatste der Mohikanen. Immers, vrijwel alle mooie
clubs op en rond de Oldegaarde
bestaan niet meer of zijn gefuseerd.
Behalve natuurlijk Spartaan ‘20 dat
volgend jaar 100 jaar wordt. Maar
Zwart Wit ‘28, DEH, DCL, De Mus-

schen en CVV zijn weg!
Van Beuningen
Coal werd op 14 april 1919 opgericht
door werknemers van de SHV (Steenkolen Handels Vereniging). Het bedrijf
van havenbaron Van Beuningen, dé
geldschieter voor de bouw van het
Feyenoordstadion. Ja, toen had je die
mannen nog…
De SHV is niet de enige link tussen
Coal en Feyenoord. Het clublied
‘Hand in hand kameraden’ is er ook
één. Het was oorspronkelijk het
clublied van Coal, geschreven door de
op Katendrecht geboren Johnny Hoes.
Ja, de man van o.a. ‘Och was ik maar
bij moeder thuisgebleven’. Hij was lid
van Coal, verdienstelijk speler die het
eerste elftal haalde. Ter gelegenheid
van het 65-jarig bestaan zette Hoes
het clublied op de plaat. De opbrengst
van de 500 singletjes kwam ten goede
aan de jeugd. Zelf kon Hoes indertijd
niet op de receptie komen en liet zich

Ruud Nales
010-7070345

Zure melk...

Annie de Reuver overhandigd de plaat aan voorzitter Arie Blok.

Het plaatje

vertegenwoordigen door zangeres
Annie de Reuver die het plaatje aan
voorzitter Arie Blok, nu nog steeds
de man met de voorzittershamer, aanbood. Natuurlijk was de tekst van het
eerste couplet niet: ‘Ga je mee naar
‘t stadion’. Die tekst is later gemaakt
door Jaap Valkhoff. Maar supporters
van beide clubs mogen het naar hartenlust zingen met eigen teksten. Daar
zit geen copyright op.
Kampioenen
Coal werd opgericht in de Tolhuisstraat op de Kaap en er konden
aanvankelijk alleen werknemers van
de SHV lid worden. Die eis ging er al
snel van af, omdat het toenmalig bestuur graag hogerop wilde en daarvoor
de ‘buitendeur’ open zette. En ja, Coal
vond de weg naar boven zonder ooit
de eigen identiteit en clubliefde in de
steek te laten. Helaas speelde de club
nooit in de hoogste amateurafdeling.
Bijna. In 1975 werd Coal kampioen
van de tweede klasse met promotie
naar de eerste klasse, de hoogste
afdeling. Helaas werd in dat jaar de
hoofdklasse ingevoerd, zodat ze toch
weer één etage lager speelden. De
stap naar de hoogste klasse heeft Coal
nooit gemaakt. Het kampioensteam
dat de promotie naar de eerste klasse
bewerkstelligde, was weliswaar een
zeer sterk team maar de jaren gingen
tellen. Arie Blok, Aad Valk, John
van Dinther, Joop Bruystens en Jan
Penters waren in de dertig en stopten
binnen een drietal jaren met spelen op
het hoogste niveau. Talenten als Dick
de Ridder en Kick Hilgers gingen die
oude kern node missen.
“Ach, we hebben een mooie tijd
gehad en nóg, waaruit een prachtige

saamhorigheid is gegroeid”, zegt
Arie Blok tevreden. “Wekelijks zien
meerdere oude clubvrienden elkaar in
ons clubhuis. Gezellig biljarten en een
beetje bijpraten. Leuk hoor”.
Een international
In de sportieve succestijd van de club
woonden veel spelers in of bij de Bonaventurastraat in de Tarwewijk. De
jeugd voetbalde toen op het Mijnsheren- en Zwartewaalplein. In de straat
woonden ook Henk Duut en Mario
Been, van de wat jongere generatie
voetballers. “Zij hebben niet in Coal
gespeeld, maar Mario trainde bij ons
wel de jeugd”, zegt Arie Blok. “Eddy
Ridderhof en Harry Melis speelden
wel als jonkies bij Coal”, weet oudeerste elftalspeler Hans Muijen, nu
lid van de vijf man sterke jubileumcommissie. “En we hebben ook nog
een international als lid gehad”, zegt
oud-voorzitter Gerard Dikmans. Een
international? Hans Muijen en Arie
Blok fronsen de wenkbrauwen. “Ja,
verzin maar”, zegt Dikmans vergenoegd. Ze komen er niet op. “Frenkie
Schinkels!”, roept Dikmans. Tsja,
voor Schinkels naar Feyenoord ging,
speelde hij even in de jeugd van Coal.
Hij emigreerde naar Oostenrijk, liet
zich tot Oostenrijker naturaliseren en
speelde onder bondscoach Ernst Happel zeven interlands voor Oostenrijk.
“Ik heb toch niet gezegd voor welk
land die speler interlands speelde.”
“Die moeten we uitnodigen voor ons
jubileum”, was de unanieme mening.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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Donderdag 4 april
Vier Lente in de Kas op Leefgoed de Olifant

Donderdagavond 4 april 18 uur zomertijd wordt het culinaire voorjaar geopend op Leefgoed de
Olifant tijdens Lente in De Kas. Het Leefgoedteam van Restaurant & theehuis De Dames serveert
een heerlijk vijfgangenmenu van heerlijke voorjaarsgerechten Zie ook elders op deze pagina’s.
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Boeken: www.leefgoed.nl/agenda of tel.
0180-323414.

Vrijdag 5 april

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. Informatie: 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: 0306063944.

Passie- en Paasconcert Martin Mans in Breepleinkerk

Op vrijdag 5 april 2019 zingen ‘The Martin Mans Formation’ en de Rotterdamse Vocalgroup
VOICE onder leiding van Martin Mans in de Breepleinkerk in Rotterdam. Tezamen brengen ze een
programma ten gehore met het thema ‘Daarom Pasen’. Het concert is een initiatief van de organisatie ‘Koren in de Kerk’ die zich inzet voor de Stichting ‘Kerk in Actie’, die talloze projecten opzet
om mensen te ondersteunen in derdewereldlanden die onder de armoedegrens leven. Locatie:
Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104, Rotterdam Aanvang: 20.00 uur. Toegang: € 10,-. Reserveren
via www.martinmans.nl of op ‘Zingen in de Kerk’.

Zaterdag 6 april

Die oude juwelen…

In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die nog wat waard? Is
dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling?
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij
de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

Jubileumconcert Kalinka in Theater Zuidplein

Het Ensemble Kalinka brengt al 50 jaar Russisch-Oekrainse muziek. Dat jubileum wordt op 6 en 7 april gevierd
met een jubileumconcert in Theater Zuidplein. Een concert met muziek, zang en dans getiteld ‘Het Zoutavontuur’
en met medewerking van Moving Harmony en Mie Katoen. Zie ook elders op deze pagina’s en elders in deze krant
treft u een verhaal over de geschiedenis van dit bijzondere gezelschap.

Trammuseum Rotterdam: 50 jaar tram in Schiebroek

In 1969 ging tramlijn 5 over het tramviaduct hoog boven het Schieplein rijden. Een tram van lijn 5
en en een bus van lijn 45 uit die tijd en een fototentoonstelling over de geschiedenis van het openbaar vervoer in Schiebroek zijn op 6 april te zien in het trammuseum. Neem de oude RET-tram uit
1949 vanaf Rotterdam Centraal of een historische bus vanaf Metro Kralingse Zoom naar het trammuseum. Vertrektijden: zie www.stichtingromeo.nl. Tram- of busretour en toegang museum: €5,-.
Kinderen 4-11 en senioren 65+ €3,-. RotterdamPas gratis. Op 6 april geopend van 10.00 tot 16.00
uur. Kootsekade 19, 3051 PC Rotterdam.

Zaterdag 6 en zondag 7 april
50-jarig jubileum Ensemble Kalinka

Kalinka presenteert: ‘Het zoutavontuur’. Een show vol muziek, zang en dans. Drie Kozakken gaan
op reis om zout naar verschillende Werelddelen te exporteren. Het concert vindt plaats in Theater
Zuidplein en begint op zaterdag 6 april om 20.00 uur en zondag 7 april om 14.30 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.theaterzuidplein.nl of tel. 010-2030203.

Zondag 10 april
Familievoorstelling Droomland in Theater Zuidplein
Sahand Sahebdivani speelt zondag 10
april de familievoorstelling ‘Droomland’ (6+) in de kleine zaal van Theater
Zuidplein. Een prachtige en poëtische
vertelvoorstelling die je in het hart raakt.
Een verhaal over hoe je thuisland in
je dromen altijd kan blijven bestaan.
Aanvang: 14.15 uur. Gebruik promocode DROMENRDAM en betaal slechts
€ 5,- i.p.v. € 11,-. Boek nu via www.
theaterzuidplein.nl of +31 (0)10 20 30
203.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zaterdag 13 april
Kom kijken naar Bach!

De Hoflaankerk staat bekend om haar akoestiek. Het fraaie Van Vulpenorgel klinkt als in een
kathedraal. Op zaterdag 13 april, 19.30 uur is er
een speciaal concert. Bert Kuipers, beeldenmaker
(en emeritus pastor Laurenskerk) en Wouter van
der Wilt, organist van de Hoflaankerk treden samen
op met een alternatieve Grote Orgelmis. Werken
van Bach gemixed met geprojecteerde beeldende
kunst uit heden en verleden. Telkens met een korte
toelichting/overdenking. Toegangsprijs € 7,50,
inclusief drankje. Heb je altijd al een orgel willen
uitproberen? Hier is je kans: na afloop mag je zelf
orgel spelen! www.orgelconcertenhoflaankerk.nl.
Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam.

Zondag 14 april
Erasmus’ Klacht van de
vrede en ik

Filosofeer zondagmiddag 14
april mee over ‘Erasmus’ Klacht
van de vrede en ik’. Om 14:00
uur in de Centrale Bibliotheek,
3e etage. Meer info en tickets:
www.bibliotheek.rotterdam.nl of
in de bibliotheek.

Speciaal vijfgangen Lentediner in De Kas op
Leefgoed de Olifant

Restaurant & theehuis De Dames verzorgt donderdagavond
4 april een heerlijk vijfgangenmenu. Vanaf 18 uur bent u
welkom en om 18.30 start de eerste gang tijdens Lente in
De Kas. Verse asperges, lam, kwartel en heilbot ontbreken
daarbij niet. De prijs voor dit culinaire menu is slechts 32,50
p.p. Inspirerend voor een vrienden- of familiediner. En dat op
een kwartiertje rijden van hartje Rotterdam in het landelijke
groen van Leefgoed de Olifant tussen de Hollandsche IJssel en
Park Hitland. Boek ook bijtijds voor Pasen en Moederdag dat
in De Kas worden gevierd, want VOL=VOL. Meer informatie:
leefgoed.nl/agenda. U kunt ook bellen met 0180-323414. Niet
vergeten te melden dat u geïnspireerd bent door dit bericht in
de Oud Rotterdammer. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren voor de deur is gratis.

Alternatieve orgelmis in Hoflaankerk

In de Hoflaankerk is zaterdag 13 april een heel bijzonder concert. Bert Kuipers en organist Wouter van der Wilt
verzorgen er een alternatieve Grote Orgelmis waarbij ze werken van componist Bach mixen met geprojecteerde
beeldende kunst uit heden en verleden. Ze geven er ook een toelichting en overdenking bij. Belangstellenden zijn
van harte welkom en liefhebbers mogen bovendien na afloop zelf het orgel bespelen. Voor meer informatie: zie
elders op deze pagina.

Workshop filosofie en levenskunst: Erasmus’ Klacht van de vrede en ik

Erasmus schreef: De Klacht van de vrede. Hij pleit hier voor het voorkomen en beëindigen van oorlogen en van
conflicten tussen mensen. In de levenskunstfilosofie gaat het om de omgang met elkaar en met jezelf. Is vrede
meer dan de afwezigheid van ruzie en oorlog? In hoeverre kunnen we leren van ideeën van denkers, zoals Erasmus, over vrede en harmonie? Op 14 april om 14:00 uur in de Centrale Bibliotheek. Meer info en tickets: www.
bibliotheek.rotterdam.nl. Ook verkrijgbaar in de bibliotheek.

Fototentoonstelling 50 jaar tram in Schiebroek

In Trammuseum Rotterdam aan de Kootsekade 19 in Rotterdam is 6 april een fototentoonstelling te zien over de
geschiedenis van het openbaar vervoer in de Maasstad. Het trammuseum toont 140 jaar geschiedenis van het
Rotterdamse openbaar vervoer. Van de eerste paardenomnibus uit 1878 tot de eerste metro uit 1966. Je waant
jezelf trambestuurder in een cabine van een oude RET tram en kunt kijken naar films van trams in het oude Rotterdam. Het Wachthuis serveert koffie met appeltaart en de museumwinkel verkoopt leuke tramsouvenirs.

Vrijdag 19 april t/m zondag 3 november
Glas in Zicht. Glas in de Architectuur 1850-heden

Vanaf 19 april is Glas In Zicht - Glas in de Architectuur te zien in het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam. Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’ decoratief glas in kozijnen, deuren en ramen in
Nederland, maar ook het zogenaamde ‘bouwglas’, met unieke exemplaren van glazen bouwstenen
en dakpannen. Voor het eerst wordt over dit soort glas in Nederland een tentoonstelling georganiseerd voor een breed publiek. Diverse decoratietechnieken vanaf 1850 passeren de revue:
gebrandschilderd glas in lood, geëtst glas, gebogen glas, mousselineglas, maar ook zeefdrukken
en glas in beton.

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.

‘Daarom Pasen’ in Breepleinkerk

The Martin Mans Formation en de Rotterdamse Vocalgroup Voice spelen op vrijdag 5 april het Passie- en
Paasconcert ‘Daarom Pasen’in de Breepleinkerk. Jantine Kalkman speelt trompet en Jacqueline Meijer vertolkt
de sopraansolo’s. Op het programma staan indrukwekkende arrangementen van lijdens- en paasliederen zoals:
‘’t Is middernacht, Eli, Eli, Lama Sabachthani, en De Kruisweg.’ Daarnaast brengen ze delen uit Bachs beroemde
Mattheus Passion ten gehore. Bijzonder daarbij zijn de solo’s van Jan Scheper en Gerco Blom. Hendrik van Veen
uit Urk bespeelt het orgel en de vleugel en brengt een instrumentale solo ten gehore. De sfeer van het concert is
zowel ingetogen als uitbundig waarvoor de passie- en paasarrangementen zich goed laten lenen. Het is tijdens
het concert mogelijk donateur te worden van ‘Kerk in Actie’. Ieder nieuwe donateur ontvangt twee gratis cd’s.
Tijdens de samenzang wordt een collecte gehouden voor dit doel. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Bijzondere tentoonstelling in Nationaal Glasmuseum

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel tel. 030-6063944.

Elk huis heeft ramen. Ze zijn vanzelfsprekend, maar ook erg bepalend
voor de sfeer van het huis, die sterk wordt bepaald door het invallende
licht. Door het vensterglas te bewerken wordt inkijk tegengegaan en
privacy gewaarborgd. Aan de hand van werken uit particuliere en eigen
collecties, diverse films en historische foto’s maakt de tentoonstelling
‘Glas In Zicht’ in het Nationaal Glasmuseum in Leerdan de ontwikkeling
van venster- en bouwglas inzichtelijk. Aanleiding voor de expositie is
uitgebreid onderzoek over Glasfabriek Bouvy (1854-1926), evenals de
recente aanwinsten van de kleurrijke glas-in-loodramen uit de periode
1920-30 van Thorn Prikker en Kamerlingh Onnes. Met workshops,
wandelingen en een fotoproject wil het Nationaal Glasmuseum de ogen
openen voor de schoonheid en variatie van glas in architectuur in de
eigen leefomgeving, in huis en om de hoek.
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Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

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

www.uwzrotterdam.nl

IEDERE
DAG
ANDERS!

Aanbieding geldig t/m zaterdag 13 april

Asperge of
witlofschotel
met zalm

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij
Ambachtelijke
meubelstoffeerderij
Meubelstoffeerderij
klassiek / modern
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Stoelenmatterij
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
Gispen
en Gelderland. Wij
stofferen auto’s, campers,
Meubelspuiterij
/ logerij
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals
Lederbewerking
scheepsstoffering.

per stuk

s

Antiekrestauratie

55plus
korting

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

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV
Rotterdam
papercord en webbing meubelen.
5 jaar
Vrijblijvende
aan Leolux,
huis
Van• klassiek
tot modernofferte,
van o.a ook
Artifort,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en
andere
gespecialiseerde
projecten
zoals
•
Gratis halen en bezorgen
scheepsstoffering.
•

 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl

open werkplaats

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808

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

Vrijblijvende offerte, ook aan huis
Altijd 5 jaar garantie
Gratis halen en bezorgen
Gratis vervangende meubels

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Hergebruik werkt!

Voor bijzondere spullen!

Showroom en

garantie

Gratis vervangende meubels

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

+ Ontlast milieu door hergebruik

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

DESCENDRE

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.

+ Creëren sociale werkgelegenheid

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

55+
korting

Gratis vervangende meubels

Ongeacht waar u verzekerd bent

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

€ 8,49
2 voor € 15, 00

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

korting

Showroom en
open werkplaats

Uitvaart basis € 2875,- Uitvaart compleet € 3750,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten, uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
plechtigheid en condoleance, condoleance boek, bloemen, koelingskosten,
kosten crematie, aangifte overlijden.

Budget uitvaart
v.a € 1495,-

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

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Vanaf € 350,=

010 414 5808

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

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

HET IS VOORJAAR!
TUINAANLEG O.A.:
VIJVERS • BESTRATING • ERFAFSCHEIDINGEN • HOUTBOUW ZOALS
VLONDERS, PERGOLA’S ENZ. • BEPLANTING • GAZONS
ONDERHOUD O.A.:
ONKRUIDBESTRIJDING • SNOEIEN • GRASMAAIEN • BEMESTING

Gemino 30
Rollator
Bent u op zoek naar een lichte rollator,
makkelijk te gebruiken, veilig in alle
opzichten én ook nog gewoon mooi?
De Gemino rollator is zeer compleet,
de enige echte 100% rollator!
Verkrijgbaar in:
• 6 verschillende kleuren
• 3 maatvoeringen

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

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

WILLEM VAN DER KLOCHT

SCHOOLSTRAAT 31
2912 CP NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL.: 06 - 44 00 37 10
HOVENIERSBEDRIJFZUIDPLAS@SOLCON.NL

‘ALL YOU CAN EAT WERELDKEUKEN’

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN UW TUIN!
WWW.HOVENIERSBEDRIJF-DEZUIDPLAS.NL

IN DE MAAND APRIL:

VOOR ELK KIND T/M 11 JAAR:
€ 5,00 KORTING BIJ CATHAY DINER
LET OP:
- ALLEEN OP VERTOON VAN KLANTENKAART
- ALLEEN GELDIG OP DINSDAG T/M VRIJDAG
- NIET GELDIG OP FEESTDAGEN, ZATERDAG EN ZONDAG

Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf € 3933,00
010 – 30 74 895
www.obitusuitvaart.nl

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar

MARTIN LUTHER KINGWEG 7 - 3009 EW ROTTERDAM
WWW.RESTAURANTCATHAY.NL - 010 - 455 13 33

Dinsdag 2 april 2019

De Oud-Rotterdammer - Zorgspecial 2016

pagina 13

Rotterdam in de
Wederopbouw

Coloring the city
Rotterdam

Op veler verzoek heeft uitgeverij W-Books een
nieuwe, tweede druk uitgebracht van het boek
‘Rotterdam in de Wederopbouw’. Een schitterend
naslagwerk over de naoorlogse jaren, vervaardigd door Anne Jongstra en Arie van der Schoor,
dat eerder werd uitgegeven in 2015.

Kleurboeken zijn momenteel helemaal
‘in’, voor jong en oud. Er is nu een
schitterend kleurboek op de markt
gekomen, dat is gemaakt door Yara
Vlasova. Zij is architect en illustrator.
Haar kleurboek heet ‘Coloring the city’
en heeft Rotterdam als thema.

In de periode van ruwweg 1945 tot 1970 verrezen in Rotterdam een grootstedelijk centrum en
moderne woonwijken. De nieuwe stad kreeg een
vierkant van verkeerswegen, een nieuw centraal
station, markante bedrijfsverzamelgebouwen en
een geheel autovrij en halfoverdekt winkelcentrum, uniek voor Europa. De meeste aandacht
vraagt echter de economische kurk waarop Rotterdam drijft: de havens en fabrieksinstallaties, die
geleidelijk steeds verder buiten de stad komen te
liggen. In dit dynamische decor zoeken de Rotterdammers hun weg.
De gehele periode van de wederopbouw is
vastgelegd door fotografen, waarvan het werk is
vertegenwoordigd in de verzamelingen van het
Stadsarchief Rotterdam. Anne Jongstra en Arie
van der Schoot, medewerkers van het archief,
hebben de mooiste foto’s uitgezocht voor het boek
‘Rotterdam en de Wederopbouw’. Veel ervan

zijn niet eerder vertoond. Beeld en woord samen
geven een indruk van een dynamische periode die
Rotterdam heeft gemaakt tot wat het nu is: een
vitale en veerkrachtige stad.
Het boek ‘Rotterdam in de Wederopbouw’ was
lang uitverkocht, maar is nu dus ook via onze
bestelbon of de webshop van www.deoudrotterdammer.nl weer verkrijgbaar. Het kost 24,95 euro
en telt 160 pagina’s. Uitgevoerd met harde kaft.

‘Een architect denkt met zijn potlood’ was de
opmerking die ze vaak hoorde tijdens haar studie
architectuur. Yana Vlasova’s tekentalent bleek een
bron van plezier en inspiratie tijdens haar werk als
architect. Het gemak waarmee Yana de meest abstracte ideeën op het papier tekent en beelden uit
haar potlood laat ontstaan, knalt van het papier af.
Yana ging in Rotterdam wonen en werd verliefd
op de stad. ‘Het is een stad met een verrassend
stedelijk ontwerp’, zegt ze. ‘Veel interessante
plekken verschillen hier enorm van elkaar. Je
bezoekt als het ware meerdere steden in één dag.’
Het idee voor dit boek met denkbeeldige wandelingen ontstond tijdens het schetsen aan een
nieuwe inrichting voor een Rotterdams ziekenhuis. Yana wilde een aan Rotterdam gelieerde
omgeving laten zien, die interessant zou zijn voor
kinderen in de leeftijden van 0 tot 18, zonder

‘kinderachtig’ te worden. De illustraties bedekken de muren van het ziekenhuis, de vloeren
en zelfs de plafonds.
Voor dit teken- en kleurboek paste Yana het
formaat van de illustraties aan. Ze selecteerde
de meest bijzondere en van elkaar verschillende
gebouwen die de stad te bieden heeft. Op die
manier laat Yana de bezoeker kennismaken met
Rotterdam. Ontdek zelf het ontwerp van de stad
en geef er kleur aan.
Het kleurboek kost 14,95 euro en is verkrijgbaar
via de bestelbon op deze pagina en via de webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Venster op de Rotterdamse haven
Een eeuw na oprichting blikt Spido terug op zijn verleden. Op
12 april verschijnt Venster op de Rotterdamse haven - 100 jaar
Spido. Een mooi, beeldrijk boek over de honderdjarige geschiedenis van de rederij, die nauw verweven is met de historische
ontwikkeling van Rotterdam.
Op 24 januari 1919 richt havenbaron
Daniel George van Beuningen Spido
op. Met dertig scheepjes, overgenomen van stoomsleepdienst P. Smit jr.
en de Roeiersvereniging Eendracht,
start Van Beuningen met Spido de
eerste georganiseerde post- en passagiersdienst van de Rotterdamse haven.
‘Een tramlijn te water’, zoals hij het

noemde.
Van een toeristische functie als rondvaartmaatschappij is dan nog geen
sprake, al wordt daar drie jaar later een
voorzichtig begin mee gemaakt. Na
de opening van vliegveld Waalhaven
in 1922 besluit Spido vanaf het Willemsplein heen en weer te gaan varen
om drommen nieuwsgierige dagjes-

mensen het mysterie van de moderne
luchtvaart van dichtbij te laten zien.
De dagtripjes sloegen aan en na de
Tweede Wereldoorlog wordt het
aantal rondvaarten flink uitgebreid. De
wederopbouw van stad en haven trekt
talloze bezoekers uit binnen- en buitenland, die aan boord van de steeds
grotere en luxere Spido-schepen met
eigen ogen kunnen waarnemen hoe
de haven zich herstelt en uiteindelijk
uitgroeit tot de grootste van de wereld.

denken uit de haven. Een bezoek aan
Rotterdam is niet compleet zonder een
varende kennismaking met de op- en
overslagbedrijven in de havens of met
de drijvende containergiganten op de
Tweede Maasvlakte. Door te blijven
investeren in nieuwe schepen en in een
gevarieerd aanbod voor uiteenlopende
doelgroepen, biedt Spido ook honderd
jaar na oprichting nog altijd een mooi
en treffend ‘venster op de Rotterdamse
haven’.

Tot op de dag van vandaag zijn de bekende rondvaartboten niet meer weg te

‘Venster op de Rotterdamse haven
- 100 jaar Spido’ is te koop via de

bestelbon op deze pagina of via de
webshop van www.deoudrotterdammer.nl. Het telt 135 pagina’s en kost
29,95 euro. Het boek verschijnt op
12 april

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam in de Wederopbouw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

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

Coloring the city Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Venster op de Rotterdamse haven. 100 jaar Spido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
De Natte T-Doek (geen boek!) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

8,95

Kanjer (over zangeres Rita Young) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,95
Oude Maasweg kwart voor drie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Terbregge – Parle aan de Rotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,50
Poffen (over Noordereiland) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Het korps de baas. De geschiedenis van het Rotterdams politiekorps € 29,95
Gaten in de muur (dvd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00
De Noordsingel. Verhalen van binnen en buiten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,75
Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20.00
Simon Stokvis. Voeten in de Maas (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,95

Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

STUUR DEZE BON op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel
OF GA NAAR DE WEBSHOP OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL EN BESTEL DIGITAAL.
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EEN FOCUSKLINIEK VAN

Wij bieden:

Informatieavond
schouder

Pijn aan uw schouder kan een flinke
belemmering zijn. Onze orthopedisch
chirurg dhr. P. Monteban vertelt op
woensdag 10 april tijdens onze
informatieavond over de mogelijke
oorzaken en de diverse behandelmogelijkheden van schouderklachten.

Volledige protheses
Volledige protheses op implantaten
Gedeeltelijke/Frame protheses
Immediaatprothese (noodgebit)
Opvullen van uw huidige gebit (Rebasing)
Reparaties van alle protheses

(extra kost
en
aan verbon
den)

KOM BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES
Kunstgebitcharlois.nl
TEL: 010-3074612

10 april 2019

Aanmelden kan via de website www.medinova.com/evenementen of via
onderstaand e-mailadres. Aan de informatieavond zijn geen kosten verbonden,
u bent deze avond onze gast. U kunt gratis parkeren op ons parkeerterrein.

Specialist:
Onderwerp:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanmelden:

-

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!

Daarom Medinova
· 100% verzekerde zorg
· Korte wachttijden
· Altijd dezelfde specialist
· Onze patiënten waarderen ons
met een 8,8 op Zorgkaart
Nederland

Dhr. P. Monteban
Schouder
Woensdag 10 april 2019
17.30 - 19.00 uur
Medinova Kliniek Zestienhoven
zestienhoven@medinova.com

Vliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

www.medinova.com

4-wiel scootmobiel
Mercurius

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

Snelheid:
15 km/u
Actieradius:
ca. 45 km

Zeer comfortabele scootmobiel:

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



digitaal scherm met kilometerteller



zeer wendbaar



gebruikersgewicht: t/m 150 kg



uit voorraad leverbaar

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

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

5 dagen Drenthe

€127,50 PP LO
www.hotelhetwapenvanaelden.nl

TEL 0591371241

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.

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

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

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Tel.: 010-4194010

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice
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Kalinka houdt folklore al 50 jaar in ere
Kalinka is een unieke groep. Sinds 1968 beoefenen de leden met veel plezier en vol overgave folkloristische muziek, zang en dans. De leden zijn mensen die deze cultuur bij geboorte hebben meegekregen, maar ook Nederlanders die de Russische en Oekraïense folklore in hun hart hebben gesloten. Kalinka is van alle leeftijden: van 14 jaar tot 80 jaar, maar allen even energiek.
Kalinka is uniek, doordat het bestaat
uit een koor en dansgroep, ondersteund door eigen orkest. Het koor
bestaat uit sopranen, alten, bassen en
tenoren die onder leiding van de dirigente een mooie samenhang brengen.
De dansgroep wisselt in omvang, maar
brengt altijd veel vrolijkheid ten tonele, gekleed in originele kostuums, die
het authentieke karakter van de traditionele liederen en dans goed tot uiting
brengen. En er is speciale aandacht
voor de traditionele caractère-dansen.
Dit alles begeleid door het eigen
orkest met traditionele instrumenten
als domra, bajan en balalajka.
Het ontstaan van Kalinka
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel jonge vrouwen uit het westen
van de Sovjet-Unie naar Duitsland
gehaald, waar zij als dwangarbeider

moesten werken. In de werkkampen
raakten deze vrouwen, hoewel dit
verboden was, in contact met onder
anderen Nederlandse mannen die daar
ook gedwongen werkten.
Aan het eind van de oorlog durfden
veel van deze vrouwen niet terug
naar hun moederland. Zij liepen het
risico als landverraadsters te worden
veroordeeld door de regering. Enkele
duizenden vrouwen kozen ervoor met
hun nieuwe geliefden mee te gaan
naar Nederland.
In Nederland hadden ze het allesbehalve makkelijk en zij zochten steun bij
lotgenoten. Ze deelden hun problemen
en heimwee naar hun onbereikbare
familie en moederland. Er werden veel
zang- en dansgroepen opgericht, om
hun eigen cultuur levend te houden.
Enkele namen: ‘Wjesjolaja Kwakoesjka’ (Vrolijk Kikkertje), ‘Swoji

Kalinka bij de opnames voor de Ted de Braak Show

sili’ (Eigen kracht), ‘Mir i Droezba’
(Vrede en Vriendschap) en ‘Wolga’.
Vanuit Wolga werd, op initiatief van
Iwan Schustov en Nadja KolesnikovaKonings, gewerkt aan de oprichting
van een gemeenschappelijk ensemble.
Eén grote familie
In november 1968 ontstond uit het
samengaan van enkele groepjes een
nieuw ensemble, het ‘Russisch-Oekraiens Zang- en Dansensemble Kalinka’
dat zich vestigde in Rotterdam. Kort
na de oprichting vertrok Iwan
Schustov en namen Hennie Konings,
zijn moeder Nadja KolesnikovaKonings en Paul Vugts de leiding van
het ensemble op zich. Veel artiesten
kwamen uit de voornoemde groepen en waren kennissen van Nadja
Kolesnikova-Konings. Hele gezinnen
werden lid, doordat ook de kinderen

Het koor Kalinka tijdens een concert in 1970

van de ‘oermoeders’ deelnamen,
zodat Kalinka uitgroeide tot één grote
familie. Nog altijd zijn hele families
met Kalinka verweven, tot aan de achterkleinkinderen van de ‘oermoeders’.
De traditionele Oekraïense en Russische stemmen en de volkse zangstijl
waren unieke kwaliteiten, waarmee
Kalinka zich verder ontpopte tot een
groots ensemble, dat gedurende vijftig
jaar vele optredens heeft gegeven. De
eerste avondvullende voorstelling was
in het Schiedamse Passagetheater en
bleef niet de enige. In 1972 verscheen
de eerste langspeelplaat ‘Een avond
met Kalinka’. Dit leidde tot een eigen
voorstelling in Theater Zuidplein. En
vele volgden, vaak samenhangend met
een jubileum.
Daarnaast verzorgden ze enkele TV
optredens, zoals in ‘De Ted de Braak
Show’, het programma ‘Zevensprong’
(met Willy Dobbe en Jan Theys),
‘De schreeuw van de Leeuw’ (Paul
de Leeuw), ‘Man bijt Hond’ en ‘Wie
ben ik’ (Caroline Tensen), waarbij
met veel lof werd gesproken over dit

traditionele ensemble. En Kalinka
overschreed de landsgrenzen met
buitenlandreizen naar Wit-Rusland,
Oekraïne en Frankrijk.
Jubileumshow
Kalinka kijkt terug op vijftig mooie jaren waarin de Oekraïense en Russische
traditie hoogtij vierde. Ter gelegenheid
van dit jubileum presenteert Kalinka
een nieuwe show: ‘Het zoutavontuur’,
waarin drie kozakken op reis gaan om
zout naar verschillende delen van de
wereld te exporteren. Hoe verloopt
hun reis? Bereiken ze hun bestemming
en wat staat ze tijdens hun spannende,
maar interessante reis te wachten?
Deze kleurrijke show vol muziek,
zang, dans en toneel, is te zien op
zaterdagavond 6 en zondagmiddag
7 april 2019 in Theater Zuidplein te
Rotterdam. Voor meer info: www.
kalinka.nu
Wim Kamman
sp@kensemble-kalinka.nl

289)
Vijf ernstig kijkende heren boven een
kennelijk belangrijk document. Wie
zijn het?

Door de lens van Hartog 289-290
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.
290)
Waarschijnlijk een jubileum of een muzikaal afscheid. Wie zijn de man en vrouw en wie brengen hen een muzikale ode? Reacties naar reinw@telfort.nl
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WERKZAAMHEDEN WELKE U
ZEKER NIET ZELF HOEFT TE DOEN

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

ONTRUIMEN WONINGEN
APPARTEMENTEN
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GOED!!

EUROVERTO
BIJBIJ
EUROVERTO
ZITZIT
UUGOED

ALTIJD 10
10 TOT
% KORTING
ALTIJD
T/M30
30%
KORTING
OP ONZE EIKEN MEUBELEN
OP ONZE EIKEN MEUBELEN

GARAGEBOXEN &
OPSLAGLOODSEN
VLOEREN, BEHANG ETC.
SCHOONMAKEN WONINGen
APPARTEMENTEN VERHUIZEN
(KLEINE VERHUIZINGEN)

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

De lekkerste aardappelen voor de friet
5 kilo

€ 4,50

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

GROTE COLLECTIE
SENIOREN
GROTE
COLLECTIE
BANKSTELLEN
SENIOREN
BANKMET
BINNENVERING
STELLEN
EN BINNENVERING
HOGE ZIT
MET

TRANSPORTEREN
INBOEDELSPULLEN
O.A. NAAR FAMILIE,

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408

GOEDE DOELEN

voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen
en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.

OF MILIEUVRIENDELIJK AFVAL
VERWERKINGSBEDRIJF

PETER SLA
06 - 47 55 59 07
psontruimingen@gmail.com
www.psontruimingen.nl

Wij zien ernaar uit u van
dienst te kunnen zijn!

PLAK PVC

verkrijgbaar in
30 kleuren
van 39.95 nu
per m2

18.

95

TARKETT
DRYBACK PVC

verkrijgbaar in
18 kleuren
van 34.95 nu
per m2

16.

95

info@computerstoday.nl

EN HOGE ZIT

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

OOK EEN
OUD-ROTTERDAMMERTJE
PLAATSEN?
BEL. 0180-820244
VISGRAAT
PVC

verkrijgbaar in
14 kleuren
van 39.95 nu
per m2

27.

95

VLOER HET ZELF
KLIK PVC

verkrijgbaar in
10 kleuren
van 39.95 nu
per m2

15.

95

200.000m2 op
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste

Laagste prijsgarantie en deskundig advies

DRAAI -

DRAAI - RELAX RELAXFAUTEUILS FAUTEUILS
LEDER
LEDER
vanaf

€ 750.-

VANAF 698.-

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN

10 GROTE
VOORDELEN
VAN EEN
PVC VLOER
1.

VHZ PVC vloeren zijn geluiddempend

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VHZ PVC vloeren zijn zeer makkelijk in onderhoud
VHZ PVC vloeren voelen comfortabel aan

STA OP
FAUTEUILS
STA OP MET
FAUTEUILS
MOTOR
2 MOTOREN
LEDER
MICROVEZEL
VANAF 798.De zaak
van vertrouwen!

EUROVERTO MEUBELEN B.V.
Enfloor Starlett

in 11 kleuren van 31.95
nu voor

22.95

Formosa klik PVC
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

31.90

Spagoti DB Visgraat
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Ter Hurne
in 35 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Varenze Klik PVC
in 4 kleuren van 42.95
nu voor

VHZ PVC vloeren hebben natuurlijke motieven
VHZ PVC vloeren zijn supersterk en duurzaam

31.95
Essenzo

Klik PVC rigid/kurk

in 10 kleuren van 52.95 nu

VHZ PVC vloeren zijn voor zowel vloerverwarming
als voor vloerkoeling de perfecte geleiders

37.95

VHZ Plak PVC
VHZ PVC vloeren zijn vochtbestendig
VHZ PVC vloeren zijn gemakkelijk te
monteren en te demonteren
VHZ heeft een uitgebreide collectie
PVC vloeren
VHZ heeft speciale leggers voor
PVC vloeren

in 4 kleuren van 29.95
nu voor

18.95

Betonlook XL DB
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Design Comfort

VLOER HET ZELF
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Lylantse Baan 3,
Woonboulevard Capelle XL.
Tel. 010-2640110.

in 9 kleuren van 45.95
nu voor

ELKE ZONDAG GEOPEND
12.00-17.00 UUR.

37.95

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 54.95
nu voor

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND.
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM VHZ WK 10

HET VERWIJDEREN VAN
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Met een laadschop werden
de bananen afgevoerd naar
de vuilnisverbranding. Foto’s Kees
Zondervan.

Terug van weggeweest
Het was een hit vorig jaar in Rotterdam en
omstreken: de Rotterdamse Natte T-Doek.
Zozeer dat we ze niet aangesleept konden
krijgen voor alle bestellers van dit ludieke
artikel. Maar daar komt nu weer verandering
in, want een nieuwe zending natte T-doeken
van bedenker Herco Kruik is onderweg. Wie
wil bestellen kan daarvoor zowel de bestelbon
in deze krant gebruiken als op de webshop
op www.deoudrotterdammer.nl een bestelling
plaatsen!
Stoelendans met een seksfilm
Het was weliswaar mijn werk, maar toch
vreemd dat je dagelijks in een sexclub komt.
In de jaren ‘90 werkte ik bij het Bureau
Bijzondere Wetten, belast met de controle op
de horeca-inrichtingen. De opbloei van seksinrichtingen was in volle gang. Rotterdam
telde zo’n zeventig illegale seksclubs, zoals
De Grot op de Doklaan. Legale seksclubs
had je nog niet. De overheid wilde zich daar
vooral niet teveel mee bemoeien, want het
was de periode van ‘vrijheid, blijheid’. Maar
door de druk van de gevestigde horeca en bioscoopexploitanten moest worden opgetreden.
Wij zaten niet op extra werk te wachten en
besloten dagelijks één exploitant te bekeuren.
We werkten keurig het lijstje van boven naar
beneden af. De procedure was: de filmprojector met film die op dat moment draaide en
de aanwezige alcoholische drank in beslag
nemen. De exploitanten waren natuurlijk niet
‘gek’ en zorgden dat ze niet al teveel drank
in huis hadden; meestal niet meer dan een
volle kartonnen doos. Sommige exploitanten
waren zo galant dat zij de door ons in beslag
genomen spullen voor ons in de dienstauto
plaatsten. Zo niet de zaterdagavond in gebouw Zuid, waar De Grot was gevestigd. Ik
was daar met mijn vaste koppelmaat Bram.
Onze missie was, zoals gewoonlijk, zonder
problemen verlopen. Ik was de oudste van
ons koppel en Bram wilde nooit hebben, dat
ik het zwaarste tilde. Hij nam de doos met
flessen drank en ik de filmprojector met de
filmspoel. Een, een tikkeltje aangeschoten,
meisje van het huis, at een kroket en wilde het
restant bij Bram in zijn mond stoppen. Omdat
je niet weet, wat ze even tevoren nog in haar
mond heeft gehad, weerde Bram met zijn
vrije hand de toegestoken afgebeten kroket af,
maar sloeg daarbij per ongeluk de filmrol van
de projector op de grond en dan heb je geen
filmrol meer, maar een berg film. De hele zooi
in een kartonnen doos gedaan; dat zouden
we zondag wel in orde maken. Ons bureau
zat op de vijfde etage, boven de KLM aan
de Coolsingel en was op zondag niet bezet.
Als bij een stoelendans zetten we de zware
bureaustoelen in een kring en liepen daar omheen de film uit. Uren zijn we bezig geweest.
Het moest nou eenmaal gedeponeerd worden
bij de griffie, zoals we het in beslag hadden
genomen. Van regels werd niet afgeweken.
Aad de Knegt
0186-652937
adeknegt35@gmail.com

Enge bananenman
“Ik wil graag reageren op de verhalen in De Oud-Rotterdammer van de bananenboot in de
Maashaven”, mailt Kees Zondervan (keeszondervan@hotmail.com). “Zo’n 56 jaar geleden
was ik een van die ‘enge mannetjes’ op de bananenafvalboot, die altijd naast de eigenlijke
bananenboot lag. In het begin ging er geen petroleum over de bananenresten in ons ruim.
Dat was pas later en kwam doordat er veel bananen werden meegenomen bij het koffiedrinken en ‘s middags bij de lunch. Er werd controle ingesteld en om die te ontlopen, werden
goede pisangs naar handlangers gegooid over het muurtje naast het havenkantoortje.”
“Bananen met schade werden in onze
lichter gedumpt en vervolgens met
olie besprenkeld om ze ongeschikt te
maken voor consumptie. De afvalbananen gingen niet naar de Roteb,
maar naar Gouderak. Ze werden bij
het dijkdorp gedumpt in de inhammen van de Hollandsche IJssel.’’
Kees Zondervan herinnert zich
verder. “De grootste klus was toen
de ‘Richellieu’ arriveerde, een
Franse bananenboot. Het schip had
op de Atlantische Oceaan storing
aan de koelinstallatie gekregen, die
bijna een week duurde. Er moest
toen 700 ton bananen geruimd
worden. Menigeen heeft toen een
flink portie nog goede bananen mee
naar huis kunnen nemen. Als wij
een tropisch klimaat hadden gehad,
zou er nu bij Gouderak een grote
bananenplantage hebben gestaan.
Het is nu allemaal nostalgie, doordat de bananenboot werd verplaatst
naar de Beatrixhaven. De boot
liet een grote leegte achter in de
Maashaven en daar praat men nog
steeds over.’’
Fietsband
“Door de verhalen in De OudRotterdammer over bananenboten
in de Maashaven was ik terug in
mijn jeugd”, mailt Willem van

De afgeladen lichter voor transport van pisangs voor stort in de zellingen bij Gouderak.

Look willo@live.nl). “Er werd in
de jaren vijftig veel gezwommen
vanaf het vlotje en de schillenhoek.
Ik heb leren zwemmen met een
fietsband om mijn borst en rug gekruist, ik was toen 7 jaar. Meestal
deden wij onze kleding uit in het
houten huisje op de middenberm
van de warenmarkt, tegenover het
vlotje. Mijn vader ging op dinsdag
vissen. Op maandagmiddag moest
ik voor hem met tien cent naar de
schillenboer in het hoekje van de
Maashaven voor oud brood voor
zijn visvoertje. Zijn vismaten
waren bakker Jongejan, meneer
Schröder en nog wat zakenmensen
van de Maashaven. Als er veel
bananen waren ingevoerd, gingen

ze naar Wibic, ook aan de Maashaven, naast de firma Zoetebroek.
Wat er daarna mee gebeurde is een
raadsel.’’
Noordereiland
“In De Oud-Rotterdammer van
19 maart zag ik een foto van de
verdwenen Feijenoordstraat op het
Noordereiland”, laat Joke AvezaatHemerik weten. “Af en toe mocht
ik op zaterdagmiddag met mijn
vader mee naar de Feijenoordstraat
om daar z’n weekloon op te halen.
Op zaterdagochtend werd toen
nog gewoon gewerkt. We liepen
dan van de Paul Krügerstaat (no
41, naast melkboer Piet Houtbraken) naar de zaak van mijn vader,

Kruthoffer en Doll. Daar werkte hij
als controleur. Kruthoffer en Doll
is een van de oudste Nederlandse
bedrijven.
Mijn vader had een lakstaaf en
een zegelstempel, waarmee hij de
monsters moest verzegelen. Dat
onderdeel van zijn werk vond ik
erg interessant. Sommige monsters
nam hij wel eens mee naar huis.
Lijnolie voor de verfkwasten en om
olienoten in de oven te branden die
dan op tafel kwamen met uiteraard
kranten eronder om ze te pellen.
Ik heb goede herinneringen aan
de zaak in de Feijenoordstraat en
vooral aan (ome) Piet Wolf, ik
denk dat hij de chef daar was. Van
collega-controleurs kreeg ik wel
eens een kwartje voor een reep
Kwatta chocolade. Mijn vader heeft
er tot 1965 gewerkt. Op de leeftijd
van 50 jaar is hij in dat jaar door
een ongeluk gestorven. Misschien
zijn er nog mensen die zich dat allemaal kunnen herinneren?”
Frans Hemerik
Met die herinnering zit het bij mij,
Rein Wolters, wel goed. De namen
en feiten die Joke opsomt, staan
ook in mijn geheugen gegrift. Bij
haar buurman, Piet Houtbraken,
ging ik dagelijks na de school flessen sorteren en melkbussen boenen.
Van hem kreeg ik op zaterdagmiddag één papieren gulden als beloning. Ook de naam Hemerik klinkt
bekend in mijn oren. Op mijn
St.-Franciscusschool in de Christiaan de Wetstraat was Frans een van
mijn klasgenoten, haar broer dus.
Frans was lid van de padvinderij in gebouw Assisie, tussen de
kerkpastorie en clubhuis Sarto aan
de rand van het Afrikaanderplein.
Dit pandje met een witte voorgevel
gebruikten de padvinders vooral op
zondag om daar na afloop van de
Heilige Mis van een broodmaaltijd
te genieten. Maar dat gebeurde
afwisselend ook op het padvindershonk op de zolder van de St.-Louisschool aan de Putselaan. Op mijn
beurt ben ik nieuwsgierig wat er na
ruim zestig jaar van Frans Hemerik
is geworden.
Reacties: reinw@telfort.nl

Een van de koelschepen met bananen met de Maashaven als bestemming,
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(1892-1960) koopman te Rotterdam.
Wellicht zijn er nog anderen die mij
meer kunnen vertellen over het doen
en laten van deze Im- & Exportfirma
die van 1921-1932 gevestigd was aan
de Gedempte Glashaven 17b, Rotterdam.
H. Horsten
h.horsten6@upcmail.nl

Rotterdam vanuit uw zetel over vergeten bombardement
Op 31 maart 1943 werd Rotterdam-West gebombardeerd. In de reeks ‘Rotterdam vanuit uw zetel’ staan we vrijdag 29 maart stil bij deze gebeurtenis. We
‘wandelen’ langs de brandgrens van het bombardement. De wandeling maakt
u vanuit uw stoel in Bibliotheek Delfshaven. Ook als het slecht weer is, zit
u tijdens de wandeling dus droog. Aan de hand van grote foto’s vertelt Chris
Vennix, een wandelgids van Gilde, verhalen over het Vergeten Bombardement. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er ook tijd uw eigen
herinneringen te delen. U bent van harte welkom in Bibliotheek Delfshaven
op vrijdag 29 maart van 10.30 tot 12.00 uur. Wel graag een (gratis) ticket reserveren via delfshaven@bibliotheek.rotterdam.nl of via 010-2816364. Adres
Bibliotheek Delfshaven: Rösener Manzstraat 80, 3026 TV, Rotterdam

Boekenbeurs Ons Rotterdam
Net als in het voorjaar organiseert de
Stichting Ons Rotterdam een boekenbeurs in haar museumwoning aan de
Kerkwervesingel 53 in RotterdamPendrecht. Bij deze gelegenheid worden populair historische boeken over
Rotterdam verkocht, die de stichting
dubbel heeft. De tweemaal per jaar
terugkerende dag mag zich verheugen
in een groeiend aantal belangstellenden. Voor de liefhebbers zijn oudere
uitgaven van ons tijdschrift te koop.
De eerstvolgende boekenbeurs is
zaterdag 13 april van 11.00 tot 14.00
uur in bovengenoemde locatie op 10
minuten lopen van metrostation Slinge
en met bus 67 voor de deur.
Oude grammofoonplaatjes
Alle soorten muziek. Grote 33 toeren
platen, maar ook kleine 45 toeren
plaatjes. Populair/Jazz/Klassiek, maakt
niet uit. Wij draaien deze voor onze

oudere medemensen. Gaarne even een
belletje naar 06-20205171.
Anne Hoeben
Reünie openbare PA 1974
Wij zoeken klasgenoten van het examenjaar 1974 van de Hofstedestraat.
In die eindexamenklas zaten Denise,
Marjolijn, Martha, Leo en vele anderen. Wij zijn nog op zoek naar Dick
v.d. Pijl, Cor Baars, Harry v.d.Berg,
Hans Bal, Annet v.d Hoek, Kees Hoek,
Roelie Sempel en Leo Vogel. Kent u
een van hen, stuur dan uw informatie
naar Pabo1974@ziggo.nl
Afranas
Om meer te weten te komen over de,
in het Rotterdam van de jaren twintig
gevestigde, handelsonderneming
AFRANAS Afrika Handelsassociatie
NV, zoek ik familieleden of kleinkinderen van oprichter Simon Duivestein

Diashow Ons Rotterdam
Stichting Ons Rotterdam houdt
zondag 14 april van 14.00 tot 16.00
uur de diapresentatie ‘Vergeten namen
uit Rotterdam’. U kent ze vast nog;
namen als Ter Meulen, Jungerhans,
Rutex, Stokvis, enz. In de loop der tijd
zijn veel bedrijven, die in Rotterdam
vestigingen hadden, verdwenen.
Evenals veel bioscopen, zoals: Arena.
Ed van der Ven, vrijwilliger van Ons
Rotterdam, laat een aantal van die bedrijven de revue passeren in woord en
beeld. U bent van harte welkom. De
presentatie is in het onderkomen van
Stichting Ons Rotterdam aan de Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht,
bereikbaar met buslijn 67. Aanvang:
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. De toegang is, zoals altijd, gratis. Mocht u de
presentatie willen bijwonen dan graag
vooraf aanmelden via 010-4804513 of
diawerkgroep@onsrotterdam.nl. Kijk
ook op www.onsrotterdam.nl of op de
facebookpagina www.facebook.com/
onsrotterdam
Reünie met herdenking
Zaterdag 25 mei 2019 wordt voor veteranen, gediend hebbende op Java, in
Oirschot een reünie met plechtige herdenking, maar ook met amusement en
loterijen gehouden. Voor inschrijving
of nadere informatie neemt u contact
op met Marianne Pragt voorzitter en
secretaris van de commissie reünie
-en nazorg 2-6RI, T-Brigade en Java.
marianne.lankhuizen@gmail.com of
telefonisch via 010-4382758.
Zuidplein 44/45

Onlangs vond ik een briefje dat is
geschreven door mijn oma. Zelf ben ik
77 jaar en ben nieuwsgierig of er nog
mensen zijn die weten wat er precies
is gebeurd op het Zuidplein ongeveer
in 1944/45.
Er zijn toen zomaar mensen van de
straat gehaald en gefusilleerd n.a.v.
een aanslag door het verzet op een
officier (Rauter?) . Een mislukte
aanslag? Het volgende gedicht is
geschreven door mijn oma en op
papier neergelegd bij die ongelukkige
mensen. Het gaat om het volgende
gedicht:
Bij het monument Zuidplein:
Hier viel door wreedaards handen
een groep van tweemaal tien,
En met gebalde vuisten heeft men
het aangezien. Thans heeft men hun
ter ere
hier bloemen opgesteld. Eerst o,
het was een schande, het was een

vuilnisbelt,
Hun plaats zal hier beklijven en wat
“hun” overkwam, zal in herinnering
blijven,
bij het volk van Rotterdam.
Mijn vraag is: zijn er nog mensen die
hier wat over weten. Inmiddels is het
monument verplaatst naar een andere
locatie. Indien u hier wat meer over
weet, uw reacties stel ik zeer op prijs.
H.A. Versluis
h.a.versluis@gmail.com
Een Rotterdammertje
Een Rotterdammertje heeft meerdere betekenissen. 1 ervan is een pet.
Vraag: zijn deze nog in de handel en/
of te koop?
J. Admiraal
johadmiraal@gmail.com

Wie herkent wie?
Van 1947 tot 1949 zat ik op de ulo (Grote Visserijstraat). Het hoofd van de
school was de heer Overweg. Ik herinner me nog dit versje:
“De eerste klas vol goede moed
loopt graag de meester onder de voet
maar als een rots zo hecht
staat daar heer Overweg”
Mijn klasgenootjes waren o.a. Corrie, Alie, Annie, Bep, Hilde, Janny, Tiny,
Coby, Giny, Truus, Heiltje, Mia, Willy, Elly, Gre, Mieke. Ik hoop op veel
reacties.
Ria Bakker
riadegraaf34@gmail.com

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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TANTE POST

Esso: stop een tijger in je tank
Heerlijk helder Heineken
De Keurslager: verstand van lekker
vlees
Kip: het meest veelzijdige stukje
vlees, kip!
Voor HiFi ga je naar AllWave
Even Apeldoorn bellen
Red Band, als je voor pret bent
Pirelli, voor de man die van banden
weet
Vredestein, tevreden zijn
Varta, aan de accu zal het niet liggen
Kijk eens wat vaker in de spiegel (van
de kapper)
Zeeuws meisje: geen cent teveel hoor!
Wat God niet geeft, geeft Vollemans
Ik ga bij Japie eten (want daar hebben
ze King Corn brood)
Coster: voor vader en zoon
1 9 2, goed idee, luister mee naar
Veronica!
Industijd, de juiste tijd
Omo wast door en door schoon. Niet
duur!

Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com
Kent u deze nog? (2)
Ik reageer op het leuke stukje van de
heer Verkroost ‘Kent u deze nog?’ in
De Oud-Rotterdammer van 19 maart.
Zo herkenbaar, je zegt de hele tijd
“O ja!” als je het leest. De wekelijkse
kinderverrassing van De Gruyter (in
de volksmond ‘Piet de Dief’ geheten,
maar dit terzijde) heette ‘Het snoepje
van de week’. Dat kreeg ik altijd
van mijn oma, bij De Gruyter op de
Goudse Rijweg. Wij hebben er nog
een paar voor u:

Jan van Es, stadsfotograaf
Goudenregenzoom 90
2719 HD Zoetermeer
Kent u deze nog? (1)
In reactie op het grappige artikel in
DOR 19-03-2019 ‘Kent u deze nog?’
waarin Gerard Verkroost vraagt “Weet
u er nog meer?” een korte aanvulling:
Coster,1 voor vader2 en zoon
3
4
Leer Dansen bij Jansen

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Verse waar van Bosselaar
De Gruijter, snoepje van de week
De Holland America Lijn, veel honger
en venijn
Chief Whip, op ieders lip
Wat God niet brengt, geeft Vollemans
Loop met je pies naar Bijsterveld
(consult bij een kwakzalver aan de
Straatweg)
Armen- en benen-boot
Joris Drie Pinter
Witte meiden in ‘t groen
Raasdonders
Hefbrugzegeltjes
Van Dungen Jamaica Rumbonen
Trippie knipt je in een wippie (goedkope kapper in het Oude Noorden)

Jeep (4)
Al jaren lees ik zowel De OudRotterdammer, en als eerste de Gerard
Cox Column, als De Oud-Hagenaar,
sinds dit jaar met de nieuwe naam De
Haagse Tijden. Hierbij laat ik u als
oud-Hagenaar weten dat de foto bij
het artikel ‘Met lege tank rijdt ook
‘heilige’ Jeep niet’ gemaakt is in het
al jaren gesloten politiebureau aan het
Buitenhof in Den Haag, dat in de jaren
zeventig verhuisd is naar het bureau
Jan Hendrikstraat. Den Haag was de
stad van de Jeeps en VW’s.
In 2015 verscheen een boekje ‘De
jeeps van de Haagse politie’ aan de
hand van Hans van Wingerden en Jan
Hogendoorn, met veel foto’s, statistieken en beschrijvingen. Druk en binden
bij POD-drukkerij NBD/Biblion, Zoetermeer. In juni 1946 kocht de Haagse
verkeerspolitie dertig jeeps, omdat het
veilig verkeer in onze stad ons zo ter
harte gaat, aldus inspecteur Kleysing.
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Foto’s buurtwinkeltjes
Museumwoning Tuindorp
Vreewijk
Kent u die buurtwinkeltjes nog,
waar alles per stuk
of per (kilo)gram
werd afgewogen?
Elke buurt of winkelstraat had van die gezellige buurtwinkeltjes, waar de tijd
werd genomen om met de klanten te praten en de laatste roddels door te nemen. In Museumwoning Tuindorp Vreewijk zijn foto’s van oude Vreewijkse
buurtwinkeltjes te bekijken op de herinneringstafel. Kom gerust eens een
kijkje nemen. Museumwoning Tuindorp Vreewijk zit in het voormalig woonhuis (gebouwd in 1917) van de heer Arends. Tot aan zijn overlijden in 2008
is niets aan de woning veranderd en is de woning vrijwel in originele staat
gebleven. Museumwoning Tuindorp Vreewijk, Lede 40, 3075 HK Rotterdam.
Open: woensdag om 11.00- 16.00 en 1e zaterdag van de maand: 11.00 - 16.00
uur. www.museumvreewijk.nl

Het grappige is dat je overal meteen
de juiste melodie bij weet. Wij hadden
in Rotterdam (waar de eerste fabriek
van C. Jamin stond, die prompt Sjamin genoemd werd) ook een gezegde,
maar dat was natuurlijk geen reclame:
“De koekjes van Sjamin, daar zit de
schimmel in!” U ziet: het is een dunne
lijn tussen
slogans, uitdrukkingen en
11
gezegdes. O ja, nog een kleine cor-

Heidy en JanWillem Pasman
heidypasman@zonnet.nl
1965 met de Simca-auto
Het was zo’n eigenwijze fijne auto en
de voordeur ging met een apart schuifje open. Wij hadden een Franse kennis
die bij Simca-Nederland werkte. Hij
had een Nederlandse verloofde. Toen
hij kwam solliciteren, kwam hij te
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Alles wat je ziet: Hup! in de Indesit

10

14
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laat. Dat kwam doordat hij in het hotel
achter het Centraal station sliep. Aan
de Spoorsingel. Het hotel bestaat niet
meer, ik meen dat het Regina heette.
Hij kwam met de trein uit Frankrijk.
De volgende ochtend bonkte iemand
op zijn deur en riep: “Acht uur, acht
uur.” Hij draaide zich lekker om,
want, zei hij: “Ik heet geen Arthur.”
Mooie tijden, leuke autootjes.

rectie: de slogan van Florijn was: “Ha
fijn, ha fijn, een borrel van Florijn!”

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
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ieder twee toegangskaarten voor de Avonturenboerderij Molenwaard.
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Hoera, de lente is weer in het land
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Velen hadden dat goed
en51 uit al die goede inzendingen hebben
we vijf53prijswinnaars geloot die ieder een exemplaar
krijgen
van
het
boek
Rotterdam
Oude
en
Nieuwe
Westen
Scheepvaartkwartier
in59de 20e eeuw
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60 van Tinus en Bep de
Does. De prijswinnaars zijn: Aad van Langeveld, Anneke Nagtegaal, M. Bakker, A. Punt en L.J.K. van der Elburg.
61
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing
voor DONDERDAG 11 APRIL 12.00 UUR naar info@deoudrotterdammer.nl of
zorg dat uw oplossing voor dat tijdstip binnen is bij De Oud Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwekerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.
deoudrotterdammer.nl.
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66 de nieuwe puzzel van
67 deze keer hebben we
68weer leuke
69prijzen om
70 uit te delen.
71 Vijf prijswinnaars krijgen
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79
80 15 reverendus
81 dominus (afk.); 17. deel
1. groentesoort;
7. groentesoort;
12. bezit van een boer; 13. dansgelegenheid;
14. lidwoord;
van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21. hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvo82
83
84
85
gel; 30. Indiase deelstaat; 31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33. familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord;
38.86spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom;
87 44. kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind;
48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52. gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend
voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad; 62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dierenHorizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidbek;
67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorganisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73. groentesoort;
woord; 15 reverendus dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21.
(afk.);
zwaarlijvig; 24.(afk.);
groentesoort;
27. muzieknoot;
28. zwemvogel;
30. Indiase
76.hectare
waterloop;
77. 22.
ondernemingsraad
78. behoeftige;
79. rivier in Spanje;
81. radon (scheik.
afk.);deelstaat;
82. streling; 83. frisdrank;
werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33. familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord;
84.31.
toiletartikel;
86.
salpeterzout;
87.
leeftijdsgroep
(jongeren).
38. spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44. kampeerverblijf; 46. zachte
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koek; 47. ouderloos kind; 48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52. gevaarlijk

(riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de
Verticaal
dagenraad; 62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dierenbek; 67. repetitive strain

1. injury
brandstof;
2. proces-verbaal
(afk.); 3. plechtige
belofte;
4. strook;
5. uitvinder
van
gloeilamp;
6. groentesoort;
koude lekkernij; 7. vruchtbaar;
(afk.);
68. Ierse verzetsorganisatie;
(afk.);
70. traag
en lui;
72. vocht
uitde
een
wond; 73.
76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78. behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.);
8.82.
wortel;
9.
gymnastiektoestel;
10.
voorzetsel;
11.
scheikundig
onderzoeker;
16.
projectieplaatje;
18.
zwaar en lomp; 20. boomsstreling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87. leeftijdsgroep (jongeren).
oort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig en zeker; 29. groentesoort; 32.
Verticaal 1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeigroentesoort;
34. vlaktemaat; 36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax; 40. deel van voet; 42. vissersmand; 43.
lamp; 6. koude lekkernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. scheikundig
rivier
in Frankrijk;16.
45.projectieplaatje;
hoogste punt; 46.18.
gevangenverblijf;
51. niet
(vrij);
Nederlands talen
instituut (afk.); 54. grote
onderzoeker;
zwaar en lomp;
20. gebonden
boomsoort;
21.53.
dierenverblijf;
23. bundeltje
wol; vrucht;
25. moeilijk
buigzaam
(pezig);
26. wagenvracht;
en zeker;
29. groentesoort;
32. groenteronde
55. tocht
of toer; 56.
telwoord;
57. uniek (mooi);27.59.veilig
afgewerkt
oud paard;
60. groentesoort;
62. brandwerend matesoort; 34. vlaktemaat; 36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax; 40. deel van voet;
riaal
63. 43.
onbesuisd
gewaagd;45.66.hoogste
tijdeenheid;
alcoholische
drank; 69.
71.(vrij);
sterk ijzerhoudende
42.(steenvlas);
vissersmand;
rivier inen
Frankrijk;
punt;67.
46.
gevangenverblijf;
51.meisjesnaam;
niet gebonden
53. Nederlands
talen instituut
(afk.); 74.
54.sieraad;
grote ronde
vrucht;
tocht of80.
toer;
56. telwoord;
57. uniek tijd (afk.); 85.
grondsoort;
73. zangstuk
uit een opera;
75. iedere;
78.55.
bloeiwijze;
voorzetsel;
82. Amsterdamse
(mooi); 59. afgewerkt oud paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steenvlas); 63. onbemobiele
eenheid
(afk.). 66. tijdeenheid; 67. alcoholische drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende
suisd en
gewaagd;
grondsoort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78. bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82.
Amsterdamse tijd (afk.); 85. mobiele eenheid (afk.).
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Horizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 reverendus dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21.
hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat;
31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33. familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord;
38. spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44. kampeerverblijf; 46. zachte
koek; 47. ouderloos kind; 48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52. gevaarlijk
(riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de
dagenraad; 62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dierenbek; 67. repetitive strain
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