
  Het was een paar weken voor 
Kerstmis 1953. Een jongetje 
van twaalf jaar woonde met 
zijn moeder, stiefvader, een 
broer van negentien en een 
broer van 23 in een arbeiders-
woning in de stad. Een arm, 
doch min of meer een geluk-
kig gezin, dat uitkeek naar 
de komende feestdagen. Het 
moesten gelukkige dagen 
worden, zeker omdat de oud-
ste broer, een zeeman, deze 
kerstdagen en met oud en 
nieuw alle dagen thuis was. 

  De Cottica, het schip waarop hij voer, 
was een maand in dok voor de nodige 
reparaties. Elke avond zaten wij gezel-
lig om de ronde tafel in de huiskamer. 
We speelden kaart of monopoly, dop-
ten pinda’s op de dagelijkse krant en 
dronken daar een kopje koffi e of een 
glaasje ranja bij. Daarna schaarden wij 
ons om de oude kolenkachel en geno-
ten van de warmte. Ik nestelde mij, als 
ik de kans kreeg, in de rookstoel. Een 
boek van Arendsoog, Bob Evers of 
een ander spannend boek binnen hand-
bereik. Ofschoon wij het niet breed 
hadden, was ik een tevreden kind.

     Tientje 
Op een koude ochtend ging ik op weg 
naar school, diep weggedoken in een 
kort jasje, dat niet toereikend was de 
koude wind te trotseren. Ik huiverde 
en versnelde mijn pas. Voordat de 
school begon, wilde ik even over het 
kermisterrein lopen om te kijken of 
er een geldstukje te vinden was, dat 
een bezoeker van de kermis de vorige 
avond verloren had. Speurend tussen 
de kramen van de zweef- en de draai-
molen zag ik tot mijn grote verbazing 
in het gras onder een bevroren plasje 
iets liggen. Het was een briefje van 
tien gulden. In de jaren vijftig konden 
wij daar met ons gezin dagenlang van 
eten. Na nog eens in mijn ogen te heb-
ben gewreven, keek ik nogmaals of 
het wel zo was. Nerveus trapte ik met 
de hak van mijn schoen het bevroren 
plasje stuk en pakte het briefje van 
tien. Ik veegde het droog met mijn 

zakdoek en holde naar huis. Vergeten 
was de school. Buiten adem klopte ik 
op de deur, hopend dat mijn moeder 
die vlug zou openen. Voor mijn gevoel 
duurde dit veel te lang en ik trok met 
een ruk de bel eruit. Even later opende 
mijn geschrokken moeder de deur 
en vroeg: “Wat is er aan de hand. Is 
er geen school vandaag, ben je ziek 
geworden, of is er iets anders?” Strui-
kelend over mijn woorden vertelde 
ik wat ik op het kermisterrein had 
gevonden. Ze aaide over mijn bol en 
pakte het briefje van tien aan, legde 
het op de schoorsteenmantel en zei: 
“We laten het drogen, ga jij nu maar 
weer snel naar school, vanmiddag 
praten wij verder.”

 Standje 
Op school kreeg in een standje omdat 
ik te laat was, maar dat deerde mij 
niet. Ik kon mijn gedachten niet bij de 
les houden en prakkiseerde wat we al-
lemaal met het geld konden doen. Ein-
delijk was het twaalf uur. Als in een 
roes liep ik naar huis, overtuigd dat 
moeder voor het geld een bestemming 
had gevonden. “Eerst een boterham 

eten jongen, dan vertel ik wat wij met 
het geld gaan doen.” Een boterham 
eten was voor mij nooit een probleem; 
als er genoeg te eten was, lustte ik er 
wel een stuk of acht, maar nu lukte het 
mij niet. Met lange tanden kauwde ik 
op mijn boterham en vroeg haar het 
mij te vertellen. Moeder keek mij lief-
devol aan en zei: “Luister goed Bertje, 
dit geld is niet van ons. Daarom 
brengen wij het naar de politie. Het is 
misschien verloren door iemand die 
het nog harder nodig heeft dan wij.” 
Tranen welden in mij op; ik besefte 
nog niet dat er belangrijker dingen in 
het leven waren dan geld.

   Saamhorigheid 
Een kind gaat snel over tot de orde van 
de dag. Niet dat je het vergeet, anders 
zou het na 65 jaar niet weer boven-
drijven. Twee weken later vierden we 
de kerstdagen zonder overdadig eten 
of drinken, maar de saamhorigheid 
en warmte die er heersten, vergeet ik 
nooit meer. De kerstdagen gingen in 
alle rust en gemoedelijkheid voorbij 
en oudejaarsavond brak aan. Ook die 
verliep in het begin zoals wij deze 

avond alle jaren gezellig doorbrachten 
met koffi edrinken en de door mijn 
moeder zelf gemaakte vruchtenbowl. 
Op de radio kwam plotseling het 
bericht dat de president van de KLM, 
Albert Plesman, was overleden. We 
schrokken en waren even stil, maar 
beseften niet dat verdriet ons evenmin 
bespaard zou worden.

     Afscheid 
Na de jaarwisseling gingen wij met 
frisse moed het nieuwe jaar in. Om-
streeks 20 januari vertrok mijn oudste 
broer, de zeeman, naar zee. Het schip 
waarop hij voer lag gerepareerd in 
de haven, gereed voor een reis naar 
Suriname. Het afscheid was emotio-
neel, doch over ongeveer acht weken 
zou hij weer thuiskomen met leuke 
cadeautjes en sterke verhalen. Wij 
wensten hem behouden vaart en keken 
hem na tot hij de hoek van de straat 
bereikte. Hij zwaaide nog even en 
wij hoorden hem roepen ‘Tot ziens’. 
Het was de laatste keer dat wij hem in 
leven hebben gezien. Op 26 januari, 
ik weet het nog alsof het gisteren 
gebeurde, liep ik vrolijk van school 

naar huis. Thuis aangekomen zag ik 
door het raam mijn moeder ineenge-
doken zitten in haar stoel. Ik voelde 
dat er iets ergs gebeurd moest zijn. 
Met rood betraande ogen vertelde ze 
mij dat de dominee was langsgekomen 
met het bericht dat haar oudste zoon 
vermist was. In de Golf van Biskaje, 
nabij Kaap Finistere, was hij zeer 
waarschijnlijk over boord geslagen. 
Het leek of mijn wereldje instortte. 
Ik werd door verdriet overmand. Het 
enige wat ik kon uitbrengen waren 
de woorden: “Moeder, hij is slechts 
vermist, het komt allemaal wel 
goed.” Jaren heb ik in het sprookje 
geloofd dat hij ergens aangespoeld 
was, zijn geheugen verloren had en 
toch weer thuis zou komen. Helaas 
heeft men nooit meer iets van hem 
teruggevonden. Zo’n gebeurtenis 
grijpt een ieder die dit meemaakt hard 
aan. De feestdagen uit 1953/54 staan 
nog heel scherp in mijn geheugen 
gegrift. Zolang ik leef, zal ik hieraan 
terugdenken.

    Bert ten Hoeve
bert.ten.hoeve@hetnet.nl

 Laatste Kerst met m’n broer, de zeeman   
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl010 418 23 33  |  www.hess.nl

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

zie onze 
advertentie  
op de 
achterpag.  
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Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer: 
Deel 1 en/of 2 kunt u via  
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen en wordt 
u voor €12,50 (twee boeken €24,00) incl. verzendkosten toegezonden.

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95 

voor €9,95 

Of bestel via de website:  

www.deoudrotterdammer.nl

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam 
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door 
de kleine details. Door aandacht en kennis van 

zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 
van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

 3 motoren voor onafhankelijke bediening;
	100% op maat gemaakt

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

Wij bieden:

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

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

BENT U SLECHT TER BEEN DAN KOMEN WIJ GEWOON BIJ U 
THUIS!!

(extra kostenaan verbonden)

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

          
           

   LAMMERS & van OOSSANEN 
    --------------------WOONDECOR------------------ 

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

Wist u dat wij:
- 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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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



  Geboren in oktober 1939 (dus 
vooroorlogs fabrikaat!) zwierf ik een 
tijdje geleden weer eens door mijn 
oude buurtje, het ‘ouwe Noorden’ 
van Rotjeknor. Van de Gordelweg, 
via de Soetendaalsekade, Zwaans-
hals, Noordplein, Rechter Rottekade, 
Vriendenlaan, Hofdijk en weer het 
Noordplein links de Noordmolenstraat 
in. Daar op nummer 9 A kwam een 
hele nare herinnering bij mij boven.

     Melkboer 
Als dertienjarig jochie mocht ik mij al 

melkboer noemen en reed ik zes dagen 
per week voor mijn baas rond in het 
oude Noorden om per carrier, oftewel 
kerrie, oftewel bakfi ets, klanten van 
melk, boter, kaas, eieren, enzovoorts 
te voorzien. Tegenwoordig zou zoiets 
onvoorstelbaar zijn. Veel te zwaar 
voor zo’n jong ventje. Maar er moest 
thuis toch brood op de plank komen, 
dus… aanpakken!

   Geen pintenbak 
Het was een warme zaterdagmiddag 
rond vier uur en ik moest nog drie 

klanten doen. Twee in de Erasmus-
straat en een in de Noordmolenstraat, 
vanaf het Noordplein links deze straat 
in, op nummer 9 A, bij mevrouw De 
Graaf.

Terwijl ik deze mevrouw aan haar 
boodschappen hielp, stonden er twee 
agenten in uniform mijn melkwagen 
te bekijken. Voor mijn gevoel was er 
niets aan de hand, maar deze dienders 
hanteerden andere regels. Zij consta-
teerden dat er geen pintenbak aanwe-
zig was, geen roerijzer in de kraanbus 
zat (alsof melk op een bakfi ets de hele 
dag stil staat), geen naam op de wagen 
stond en ik achterop de bagagedrager 
een zijtas had waarin schillen opge-
haald werden voor twee paarden bij de 
baas thuis op stal.

   Politiebureau 
Toen ook nog eens bleek dat ik pas 
dertien jaar was en dus nog niet op 
‘n bakfi ets mocht rijden, was de 
boot aan! Geëscorteerd door de twee 
agenten moest ik, lopend achter mijn 
bakfi ets, vervolgens door de zeer 
drukke Noordmolenstraat en Zwart-
janstraat, waar ik werd gadegeslagen 
door duizenden mensen. Het was 
immers zaterdag.

Vervolgens moest ik de Bergweg over-
steken, de Rodenrijselaan in en dan 

links de Willebrordusstraat in. Aan het 
eind van deze straat links het poortje 
in en daar eindigde deze martelgang 
op de binnenplaats van politiebureau 
Bergsingel. Achter mij liepen nog 
steeds de twee trotse agenten die voor 
mijn gevoel wel een lintje hadden 
verdiend.

   Rotgevoel 
Om de indruk op mij nog wat te 
vergroten, mocht ik vervolgens plaats 
nemen in de cel; een ruimte van ander-
half bij anderhalve meter, tweeëneen-
halve meter hoog met een peertje aan 
het plafond en een deur met een luikje 
erin. Na ongeveer een half uur, met 
een rotgevoel in mijn lijf, op het hou-
ten bankje te hebben gezeten, mocht 
ik er weer uit en zag ik tot mijn ver-

bazing mijn moeder en mijn baas aan 
het bureau zitten. Ja, toen ging ik door 
mijn hoeven en kwamen de tranen. 
Zoveel nieuwe en vreemde indrukken 
werden even teveel voor een jongen 
van dertien jaar, die slechts probeert 
wat geld te verdienen voor thuis.

Zoveel jaren later stond ik dus die 
middag opnieuw in de Noordmo-
lenstraat voor nummer 9 A en daar 
passeerde weer alles de revue. Wat 
zou het toch ‘mooi’ geweest zijn als 
op datzelfde moment ook die twee 
agenten weer ter plaatse zouden zijn 
geweest...

  Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl   

 In de cel beland...   
  Dwalen door buurten waarin je bent opgegroeid. Wat is er leuker 
en mooier dan dat? Vooral als je de leeftijd van tachtig jaar hebt 
bereikt en je nog gezond en wel kan genieten van wat er alle-
maal is veranderd en wat, volgens je geheugen, nog hetzelfde is 
gebleven.  
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Anti- Pieten, die de intocht van Sinter-
klaas wilden verstoren tegenhielden, ik 
moet bekennen dat dat toch wel mijn 
sympathie had. Ik snap nooit zo goed 
hoe een aantal buitenstaanders er toe 
komt om ons hier te gaan lopen vertel-
len hoe wij onze feesten moeten vieren. 
Je gaat dan toch al gauw denken, “Als 
het je hier niet bevalt waarom blijf 
je dan?” En ik zal eens proberen aan 
de hele discussie een eind te maken: 
Zwarte Piet is helemaal geen neger. 
Nee, Donald Duck is toch ook geen 
eend. En Ollie B. Bommel is toch ook 
geen beer. Nou u en dan ik weer.

    Oh hemeltje, ben ik nu rechts? Nee 

hoor, dit heeft helemaal niets met links 
of rechts te maken. Alleen met gezond 
verstand. En wie het niet met mij eens 
is is van harte welkom. Zolang we nog 
met elkaar kunnen praten en discussi-
eren is er “niks aan de handa”, om met 
Gerard Reve te spreken.

    Wat de vermolming van het Neder-
lands door die toevloed van Engelse 
woorden en uitdrukkingen betreft, ik 
ben natuurlijk geen Don Quichot. Deze 
edele ridder uit het boek van Cervantes 
reed met zijn knecht Sancho Panza 
door het Spaanse land, en zag daar 
windmolens staan die hij aanzag voor 
reuzen. Toen viel hij die windmolens 
aan en daar verloor hij uiteraard van en 
beet in het stof. Maar het was wel een 
zeer dappere daad van hem. Zo dapper 
ben ik niet.

    Als men liever zegt “amazing” dan 
verbazingwekkend, als ik mensen hoor 
zeggen “tools” in plaats van middelen 
of gereedschap, als ik iedereen hoor 
oreren over “data” waar ze bedoelen 
cijfers of gegevens, (data is het meer-
voud van datum, 25 december is een 
datum, 26 december ook, dan heb je 
twee data), als ik een televisiegrootheid 

hoor zeggen “you must be fucking kid-
ding me”, dan weet ik dat het allemaal 
voortkomt uit onwetendheid, luiheid en 
domheid, maar behalve het signaleren 
en me er over verbazen ga ik niet meer 
proberen het tegen te gaan.

    Het gekke is dat de zogenaamde 
taalgeleerden er heel luchtig over 
doen, “bejje gek, dat is van alle tijden, 
leenwoorden zijn er in onze taal altijd 
geweest”, en dan komen ze met woor-
den als portemonnee en portefeuille, 
terwijl ik vind dat er heel iets anders 
aan de hand is.

    Wij vluchten namelijk voor de beteke-
nis van het woord die in onze eigen 
taal duidelijk is: iets is verschrikkelijk, 
dan zeggen we liever “awesome”, dan 
klinkt het minder erg. 

    “Boomer” heb ik begrepen slaat op een 
oudere fi guur die door de jeugd wordt 
weggezet als een ouwe lul die er niets 
van begrijpt, bijvoorbeeld iemand die 
zich druk maakt over de verengelsing 
van onze taal. Want gek genoeg is een 
oudere tegenwoordig niet iemand die 
misschien door schade en schande iets 
wijzer is geworden, of die misschien 

een hele boel ervaring heeft opgedaan, 
of die misschien in zijn lange leven een 
aantal dingen heeft geleerd, nee, het is 
een “boomer”, die het klimaat aan het 
verpesten is, en die, op zijn luie kont 
zittend het pensioen, waar de jeugd 
over veertig jaar recht op heeft, zit op 
te vreten.

    “Nou, dan ben je ineens geprezen” zou 
mijn moeder zeggen.

    Weet je wat? Laten we maar lekker 
van de feestdagen gaan genieten, we 
hebben er tenslotte hard genoeg voor 
gewerkt.

     

        

 Boomer   
  Nou, dat is dus het woord van 
het jaar geworden. Boomer. Je 
spreekt het uit als “boemer”. 
Want het is Engels. Dat bevalt 
mij er natuurlijk helemaal niet 
aan, dat het Engels is, het 
Nederlandse woord van het 
jaar. Vorig jaar, heb ik begre-
pen, was het woord “blokkeer-
fries”. Dat heeft tenminste 
humor. 

  Wat dat betreft, die hele actie toen in 
het Noorden, waar ze een buslading 
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 Gerard verdween voor enkele uren in de cel op het politiebureau aan de Bergsingel (Foto archief 
Bep en Tinus de Does uit fotoboek Rotterdam Bergpolder)   

 In de politiecel...   
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren van ieder soort meubilair, 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. 
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het 
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken 
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook 
kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Hee�  u 
stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van 
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect 
zitcomfort. 

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18 

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:
	 digitaal scherm met kilometerteller
 zeer wendbaar 
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg
 uit voorraad leverbaar

4-wiel scootmobiel 
Mercurius

Snelheid: 
15 km/u

Actieradius: 
ca. 45 km

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

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

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

*indien voorradig

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

Al bijna 40 jaar uw 
senioren specialist!!

Senioren ledikanten vanaf: € 239,-

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent

geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent

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

Ook behandeling aan huis mogelijk.

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

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

‘n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een 
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen 
gebit! Het klikgebit klikt vast op kunstwortels 

die een erkend implantoloog op maat in het 
kaakbeen aanbrengt. U bent verzekerd van een 

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

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

 

Wij wensen iedereen
Fijne kerstdagen
   en een
voorspoedig 2020
   
     

Voor gewijzigde openingstijden
zie de website



 Ken je dit nog? Een groot gezelschap dat toekijkt hoe een eerste paal voor nieuwbouw wordt geslagen? 
Maar nieuwbouw waarvan? Weet u om welk gebouw het ging? Herkent u wellicht de straat? Of één van 
de mensen? En wie sloeg die paal de grond in? We zijn weer heel nieuwsgierig of u dit raadsel weet op te 
lossen. En natuurlijk naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen aan dit voorval of aan het gebouw dat 
er later kwam. Stuur uw inbreng naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdam-
mer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in 
groter formaat bekijken.   

  G. Bongers: “Ik herinner mij deze brand op de 
Nieuwe Binnenweg. Ik was rechercheur op bu-
reau Marconiplein en in de avond ontstond deze 
brand na een gasontploffi ng. Men had ‘s middags 
een nieuwe geiser gekregen en toen de bewoner 
water pakte om een kop thee te maken, plofte de 
boel uit elkaar. Er waren gelukkig geen gewonden 
in het pand, maar wel werd iets verderop een 
voetganger doodgereden door een motorfi ets toen 
de voetganger na de ontploffi ng in paniek de weg 
op rende. Een tram die nabij het pand stond werd 
door de drukgolf een stuk uit zijn rails gedrukt. 
Het duurde even voor wij een goed beeld hadden 
van wat er allemaal aan de hand was.”

    André de Roo: “Volgens mij was dit begin jaren 
zeventig op de Nieuwe Binnenweg. Augustus 
1970 heb ik bij Televizier van mijn eerste salaris 
een radio-cassetterecorder van Philips gekocht. 
Mijn hele maandsalaris van 303 gulden was toen 
helemaal op.”

    Ton van Eijsden: “Een gasexplosie, gevolgd door 
een felle brand in een pand op de Nieuwe Binnen-
weg 260 zorgde 15 mei 1979 voor veel schade en 
een aantal gewonden. Het pand werd grotendeels 
verwoest en in de omgeving sneuvelden tientallen 
ruiten. Twee geparkeerde auto’s werden onder 
het puin van de ingestorte voorgevel bedolven en 
vele andere werden beschadigd. Een langsrijden-
de tram werd gedeeltelijk uit de rails gedrukt. De 
bewoners, een jonge man en zijn invalide vader, 
slaagden er bij het ontdekken van de brand nog in 
het pand op tijd te verlaten. Kort daarop volgde 

de explosie. Een passante en een jongen op straat 
werden door brokstukken geraakt en raakten ge-
wond. Tijdens de blussing kreeg een brandweer-
man rookvergiftiging en werd in de omgeving een 
toeschouwer door een motor aangereden en raakte 
daarbij zwaar gewond.”

    Hans Schot: “Dit was de eerste keer dat ik de 
kracht van een gasexplosie kon zien, want dat 
was de oorzaak van de brand. Het was op de 
Nieuwe Binnenweg, nabij de kruising van de 
Claes de Vrieselaan. Duidelijk herkenbaar op de 
foto de winkel van Televizier, die, zoals de naam 
al aangeeft, televisies en radio’s verkocht. Het 
was bovendien een perfecte plaats om op de tram 
(o.a. lijn 4) te wachten, want tussen beide etalages 
sprong de ingang naar achter, zodat je hier prima 
kon schuilen of uit de wind stond. Het ‘geluk’ 
wilde dat de tram net vertrok toen de boel explo-
deerde en er dus niemand meer stond te wachten 
op de tram. Door de kracht van de explosie werd 
de tram uit de rails gedrukt, maar geen gewon-
den. De enige gewonde was een motorrijder, 
die door de luchtdruk ‘uit de koers’ raakte. Toen 
de stofwolken waren opgetrokken en de brand 
geblust, was de schade pas goed te zien. Dak, 
zolder, tweede verdieping en eerste verdieping 
waren geheel weggevaagd. De verdiepingbalken 
tussen de aangrenzende panden waren het enige 
dat nog over was van het huis. De begane grond, 
Televizier, was nog het enige dat overeind stond. 
De karakteristieke driehoekige elementen boven 
de ramen zijn nog terug te vinden op het huidige 
resterende hoekpand aan de Nieuwe Binnenweg, 

waar toentertijd de Rot-
terdamse spaarbank was 
gevestigd met zijn her-
kenbare spaarvarken als 
logo. Destijds maakten 
we veel gebruik van deze 
tramhalte en woonden in 
de Robert Fruinstraat.”

    Rob van Genderen: “De 
brand op de Nieuwe 
Binnenweg is volgens 
mij ontstaan door een 
oliekachel die door de 
vloer was gezakt. Ik 
werkte er toen recht aan 
de overkant, bij drogiste-
rij Verhulst, waar ook de 
hitte goed voelbaar was. 
De fi rma Televizier is 
daarna naar de overkant 
verhuisd en de panden 
zijn afgebroken. Later is er een nieuw pand tussen 
gezet.”

    Leen Plugge: “Ja, dit herkende ik meteen. Er was 
een explosie geweest met gewonden. De pas-
serende tram uit de rails. Twee weken later was er 
uitverkoop van artikelen met waterschade, maar 
wanneer? In die tijd bewaarde ik nog weleens 
krantenartikelen als we ergens naar uitgerukt 
waren. Na lang zoeken gevonden en bijgesloten. 
Hoe zou het met de zwaar gewonde nu zijn?”

    Wim de Bruin: “Goeie genade, wat een klap is 
dat toen geweest. Het ging om een gasexplosie. 
Waardoor dat kwam weet ik niet meer, wel herin-
ner ik me de ravage die aangericht werd. Ik kwam 
in die tijd regelmatig op de Nieuwe Binnenweg. 
Een best gezellige straat met winkels. De winkel 
was niet meer te herstellen. Hij verhuisde naar de 
overkant. Op de plek van de puinhoop werd later 
een nieuw pand gebouwd. Of er destijds slachtof-
fers zijn gevallen, kan ik me eerlijk gezegd ook 
niet herinneren.”

    Anja de Roover: “Och, mensen, want een drama 
was dat destijds. Er waren mensen die dachten 
dat het ging om een bomaanslag. Dat was niet 
zo, maar de schrik was er niet minder om op de 
Nieuwe Binnenweg. Het gaf een behoorlijke 
paniek en er raakten ook nog een paar mensen 
gewond. Gelukkig vielen er geen doden bij. Een 
wonder als je deze foto in het groot bekijkt op je 
computer. Wat een toestand!”

     

     

     

        

 Een gasexplosie die velen is bijgebleven   
  Op de Nieuwe Binnenweg woedde in 1979 een felle brand na een gasexplosie op de boven- en zolder-
verdieping. Het pand op nummer 264 werd volledig onbruikbaar. De klap was zo hevig, dat auto’s zwaar 
beschadigd raakten door rondvliegende brokstukken en ook enkele passanten gewond raakten. Velen 
konden zich dit voorval nog goed herinneren, zo bleek uit de reacties die we binnenkregen en waarvan u 
er een aantal op deze pagina kunt lezen.  
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Schoonheid in Gedenktekens

ook 
zaterdag 
geopend!

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

Bel voor 
een gratis en 
vrijblijvend 

adviesgesprek

Aan huis 
behandelen 

zonder 
extra kosten

Avond en 
weekend 

behandelingen 
in overleg

KUNSTGEBITTEN
ROTTERDAM

Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

010 - 4101679

www.kunstgebittenrotterdam.nl

info@kunstgebittenrotterdam.nl Uw tandprotheticus

* 75% tot 100%  vergoeding vanuit 
 de (basis) verzekering

* Contracten met alle 
 zorgverzekeringen

* Volledige prothese

* Gedeeltelijke prothese/frame

* Implantaat / klik prothese

* Reparatie klaar terwijl u wacht

* Opvulling (rebase)
 dezelfde dag klaar

* Noodprothese

* Digitale afdrukken

* Vast gebit

* Zachte prothese

* Aangesloten bij 
 beroepsvereniging ONT 

Lid van

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 669dejongintra.nl/ebnau0210 daagse busreis
Drielandenreis

vanaf p.p.

€ 699dejongintra.nl/eegb3019 daagse busrondreis
Somerset and the Cotswolds

vanaf p.p.

€ 699dejongintra.nl/eegb30410 daagse busrondreis
Schotse Hooglanden

vanaf p.p.

€ 739dejongintra.nl/ebpaw0110 daagse busreis
Karinthische Meren

vanaf p.p.

€ 799dejongintra.nl/eblev0212 daagse busreis
Lago di Levico

vanaf p.p.

€ 1069dejongintra.nl/eech30310 daagse bus- 
en treinrondreis

Glacier- en Bernina Express

WIJ ZIJN DE KERSTMAN NIET!
MAAR WE HEBBEN WEL EEN GEWELDIG CADEAU VOOR U

LH Makelaars kijkt verder!
010-4520200

20 % KORTING OP ONZE OFFICIELE COURTAGE VOOR IEDEREEN DIE 65 JAAR OF 
OUDER IS BIJ ZOWEL VERKOOP OF AANKOOP VAN UW HUIS OF APPARTEMENT. 
*Dit aanbod geld tot 31 januari 2020.

MAAKT NU GEBRUIK VAN DIT AANBOD EN ONZE “FULL SERVICE” 
BEMIDDELING EN GRATIS WAARDE BEPALING.

HELE FIJNE KERSTDAGEN TOEGEWENST.
Team L H Makelaars



  Ik heb laatst in een winkel 
een nieuwe bank gekocht. 
Bij thuiskomst hebben we 
hem nogmaals ingemeten en 
we kwamen tot de conclusie 
dat hij eigenlijk niet past. Of 
hij past wel, maar dan is de 
doorloop zo smal dat dit tot 
brokken kan leiden. Toen we 
dezelfde dag nog de winkel 
belden om de koop te annu-
leren, kregen we te horen dat 
dit niet zomaar kan. Dat is 
toch raar; die bank zullen ze 
heus nog niet bij de fabriek 
besteld hebben. 

  Een koop, of het nu om een bank, 
een tas of een paar schoenen gaat, 
is en blijft een overeenkomst tussen 
twee partijen. De ene partij belooft 
in de overeenkomst de bank te zullen 
leveren, de andere belooft hem af te 
nemen. Tot zover gaat het goed. Wan-
neer echter een partij meent zich niet 

aan de afspraak te kunnen of willen 
houden, moet hij aan de andere partij 
vragen of hij van de overeenkomst af 
kan. Dat is precies wat u gedaan heeft. 
Het doet er daarbij niet toe of de bank 
al besteld is; u heeft bij het sluiten van 
de koop een overeenkomst gesloten. 
Omdat u eenzijdig de koop annuleert, 
mag de andere partij voorwaarden aan 
die annulering koppelen. Die voor-
waarden moet de winkel overigens 
wel vooraf kenbaar maken. Dat kan 

de winkel doen door een bord in de 
zaak te hangen met daarop de leve-
ringsvoorwaarden of deze bij de koop 
te vermelden of wat veel voorkomt 
de leveringsvoorwaarden achterop de 
koopovereenkomst afdrukken. Voor-
dat u tot koop overgaat moet u dus die 
leveringsvoorwaarden doornemen, 
zodat u weet waar u en de winkel zich 
aan moeten houden. Het is overi-
gens niet zo dat de winkel maar van 
alles mag opschrijven; de wet blijft 

toch de grens. Zo mag een winkel 
nooit meer dan 50 procent van het 
aankoopbedrag als aanbetaling vragen 
en moet de winkel zich houden aan 
de afl everdatum én aan het feit dat 
hetgeen u koopt moet voldoen aan de 
verwachting. Met andere woorden: 
u moet krijgen wat u koopt. Anders 
gezegd, dus als u een donkergroene 
bank besteld heeft, moet u geen 
lichtgroene geleverd krijgen. Ook 
moet de bank in goede conditie zijn 
en afgeleverd worden zoals als u dat 
bent overeengekomen.

    Bij annuleren van de koop heeft de 
leverancier een aantal mogelijkheden 
om u tegemoet te komen. De winkel 
kan bepalen dat u niet het gehele be-
drag hoeft te betalen; vaak beperken 
winkels de annuleringskosten tot 30 
procent. De winkel kan voorstellen 
te ruilen, een tegoedbon aanbieden of 
wat toch ook vaak voorkomt: de koop 
kosteloos annuleren.

    Voor u is het natuurlijk jammer dat de 
bank net wat groter (of uw woonka-
mer kleiner) is dan u aanvankelijk 
dacht. Probeer er met de winkel uit te 
komen.   

 Koop annuleren:
wat mag wel en wat niet?   
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  Hard of zacht uitsluiten 
In vrijwel ieder testament staat 
tegenwoordig een uitsluitingsclau-
sule. Daarmee bereikt de testateur 
dat, als een kind gaat scheiden, de 
erfenis privévermogen van het eigen 
kind blijft. Dat spreekt veel ouders 
wel aan. Bij de uitsluiting zijn er 
twee mogelijkheden: zachte en harde 
uitsluiting. Zachte uitsluiting werkt 
alleen bij echtscheiding. Bij harde 
uitsluiting blijft ook bij erven de erfe-
nis of schenking uitsluitend van de 
ontvanger. Bij overlijden van het kind 
erft zijn/haar partner dan wel, omdat 
uw erfenis (privévermogen) volledig 
in de nalatenschap van uw kind valt.

   Schade retourzending 
Koopt u wel eens via internet en 
stuurt u het gekochte wel eens retour 
omdat het niet bevalt? Weet dan dat u 
vanaf het moment dat u het gekochte 
in ontvangst neemt verantwoordelijk 
bent voor dat product. Stuurt u het 
terug en beschadigt het onderweg, 
dan bent u aansprakelijk. Verzeker de 
verzending van een duur product. Dat 
voorkomt fi nancieel risico.

   Meerwerk mag dat? 
Komt een aannemer tijdens zijn werk 

problemen tegen die hij niet voorzien 
had, dan kan dat tot extra kosten 
leiden: meerwerk. Het is wettelijk be-
paald dat hij dan, voordat hij verder 
gaat, met de opdrachtgever overlegt 
over de kosten daarvan. Achteraf een 
hogere rekening presenteren, levert 
gegarandeerd problemen op. Spreek 
voordat de aannemer aan de slag gaat 
af hoe en wanneer u bij vragen of 
overleg bereikbaar bent, dan kan dat 
nooit een argument zijn.

   Twijfelende notaris 
Een notaris moet bij het opstellen en 
passeren van een akte als een (levens)
testament nagaan of de persoon die 
deze documenten wil laten opstellen 
nog wel wilsbekwaam is, oftewel: 
dat wat er in dit document staat ook 
daadwerkelijk is wat hij/zij wil en of 
hij/zij kan overzien wat de rechtsge-
volgen hiervan zijn. Tegenwoordig 
komt het steeds vaker voor dat hier 

een nog grondiger toetsing aan vooraf 
gaat. De belangrijkste reden daarvan 
lijkt dat notarissen regelmatiger dan 
voorheen betrokken zijn in rechtsza-
ken waarin hun handelen ter discussie 
staat. Een verklaring van een arts 
waaruit blijkt dat de persoon wel 
degelijk weet wat hij of zij doet, kan 
de notaris dan helpen.

   Verschuldigde erfbelasting 
Er is nog altijd veel onjuiste informa-
tie over de verschuldigde erfbelas-
ting. Vaak valt dat echter erg mee. 
Een standaard gezin: man, vrouw, 
twee kinderen, het huwelijk is in 
gemeenschap van goederen gesloten 
en er is € 300.000 aan gezamenlijk 
vermogen (bezit min schuld). De ver-
schuldigde erfbelasting is dan maxi-
maal € 3.000 per kind, maar vaker 
lager als er geen rente verschuldigd is 
over de vordering die de kinderen op 
de langstlevende krijgen. 

  Uit de praktijk  
Aan het eind van het jaar kijken we 
terug en vooruit. Wat nemen we graag 
mee naar het volgend jaar en wat laten 
we liever achter ons? Wat kunnen we 
leren van onze fouten en hoe houden we 
onze goede eigenschappen vast? Ook 
bij Akto staan we stil bij een veelbe-
wogen jaar. We zijn Registerexecuteur 
geworden, een belangrijke stap naar 
verdere professionalisering. We werken 
met meer notarissen samen bij het tot 
stand komen van levenstestamenten 
en testamenten en om nalatenschappen 
tot een goede afwikkeling te brengen. 
We hebben het aantal klanten zien 
toenemen en we hebben een derde 
erfcoach-spreekuur in De Prinsenhof 
in Rotterdam-Prinsenland. Jammer is 
dat een aantal van onze klanten zijn 
overleden en dat we steeds vaker in een 
briefwisseling met advocaten verzeild 
raken en dat onze rekening daar onbe-
doeld door oploopt.
Los hiervan willen we al onze klanten, 
telefonische vragenstellers en bezoekers 
van onze spreekuren bedanken voor het 
vertrouwen dat u steeds in ons stelt. We 
blijven er hard aan werken dit vertrou-
wen niet te beschamen. Ook volgend 
jaar zullen wij u op deze pagina 7 van 
De Oud-Rotterdammer weer informeren 
over al die dingen die kunnen gebeuren, 
waar u mee te maken krijgt en die een 
oplossing nodig hebben. Heeft u een 
vraag of ondersteuning nodig, dan bent 
u ook volgend jaar weer van harte wel-
kom. Bel gerust (010-3130823) of mail 
ons: info@akto.nu voor bijvoorbeeld 
een afspraak op een van onze erfcoach-
spreekuren of bij ons op kantoor. 

?

  Overweeg een
aanvullende verzekering  
Verwacht u volgend jaar hogere 
zorguitgaven, bijvoorbeeld omdat 
u een kroon nodig heeft of gehoor-
apparaat, overweeg dan voor 2020 
een (extra) aanvullende verzeke-
ring. Uw premie gaat omhoog, 
maar u krijgt ook meer vergoed.

   Slim (ver)kopen  Koopt of 
verkoopt u een eigen woning, houd 
dan rekening met box 3. Verkoopt 
u de woning, doe dit dan na 1 
januari zodat de verkoopopbrengst 
nog niet belast is. Koopt u een 
woning, doe dat dan bij voorkeur 
voor het eind van het jaar zodat 
uw ‘spaargeld’ niet belast is op 1 
januari van het jaar daaropvolgend. 
Door goed te plannen, valt er veel 
voordeel te behalen.
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

Gemino 30 
Rollator

Vanaf  € 350,=

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

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

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

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

Maak een afspraak voor een GRATIS PROTHESE CHECK 
en/of polijsten van je prothese! Meer informatie vind je 
op onze website.

Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese 
met een zachte binnenlaag.

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 
TEL. 010-2269232

vanaf



Ik ben in 1947 geboren in Zeeland. 
Mijn vader was landarbeider en die 
verdienden het zout in de pap niet. 
Vanwege mij moesten mijn ouders 
bovendien trouwen en daarom ook 
was armoe troef bij ons thuis. Van 
die periode van betrekkelijk grote 
armoede heb ik als kind nog wel iets 
mee gekregen. Van de watersnood-
ramp in Zeeland weet ik eigenlijk niet 
veel. Alleen de gierende wind is mij 
bijgebleven; nog steeds ben ik bang 
voor dat geluid. Mijn ouders wilden 
over de beginjaren van hun huwelijk 
nooit iets vertellen. De watersnood 
en de gevolgen daarvan zijn een soort 
familietrauma geworden, geloof ik. 
Maar ik was er nog steeds erg nieuws-
gierig naar.

Kritische dochter
Vandaar dat ik het de hoogste tijd 
vond worden bij mijn eerstvolgende 
bezoek aan mijn moeder (mijn vader 
is lang geleden overleden) het nog 
eens te proberen met haar over die 
tijd te praten. Zij is tenslotte al dik in 
de tachtig. Voor je het weet kan het 
niet meer. Probleem is wel dat de ver-
standhouding tussen ons nog altijd niet 
geweldig is. Nog steeds vindt ze me 
een lastige en veel te kritische dochter. 
De eerste de beste keer dat ik bij haar 
op bezoek ging, begon ik er over. De 
gespreksdialoog ging ongeveer aldus.

Straatarm
“Ma, vertel eens, hoe zijn we eigenlijk 
in Rotterdam terecht gekomen?” 
Bevreemd kijkt ze me aan. “Waarom 
begin je daar nu weer over?” “Ik 
wil het weten, want ik wil erover 
schrijven.” Ze schenkt nog een keer 
koffie in. “Jij met je schrijverij, kun je 
niet iets nuttigers gaan doen?” “Onze 
familiegeschiedenis beschrijven is ook 
nuttig, ma.”
Ik probeer mijn stem niet geïrriteerd 

te laten klinken. “Wat heb je eraan dat 
allemaal weer op te rakelen, het is een 
tijd die ik het liefst wil vergeten.” “Dat 
vergeten wil ik nou net niet Ma, in 
mijn herinnering waren we straatarm 
en heeft dat ook mijn jeugd bepaald.” 
“Je overdrijft, je was vaak lastig en 
ontevreden en was daarom buitenge-
woon moeilijk voor jezelf.” “Toe nou 
ma, vertel erover, je hoeft me niet te 
sparen.”
“Goed dan, voor deze ene en laatste 
keer.” “We werden direct na de wa-
tersnood gerepatrieerd naar Rotterdam 
en zijn daar gebleven. In de haven was 
werk en daar kon je vader een paar 
centen verdienen.”
Ze vertelt het met duidelijke tegen-
zin, om nog meer te horen knik ik 
heftig aanmoedigend. “Het was een 
zorgelijke tijd”, klinkt haar stem iets 
welwillender. “We hadden geen cent 
te makken. We kwamen midden in een 
volkswijk, Bloemhof, bij de speeltuin, 
op Zuid terecht. Er was geen geld voor 
meubels of een stukje zeil op de grond 
en we kregen kleding via de kerk. 
Het winterde nog volop en we waren 
genoodzaakt een kachel en kolen op 
krediet te kopen. We hebben er nog 
jaren aan moeten afbetalen.”

Gepest
Ik laat haar woorden bezinken. Die 
kleine kolenkachel, de kale vloer 
met alleen matrassen op de krakende 
planken herinner ik me nog wel. Ik be-
grijp nu ook beter waarom mijn broer 
en ik door andere kinderen gepest 
werden. De kleding die we droegen 
waren duidelijk tweedehands, zomen 
waren uitgelegd en de gaten hersteld. 
We hadden praktisch geen speelgoed, 
maar lid van die speeltuin waren we 
wel. Met schoolreisjes en dergelijke 
konden we niet mee, gewoon omdat er 
geen geld voor was. Ik wil best toege-
ven dat ik daarover als kind weleens 

ontevreden ben geweest en ik het maar 
moeilijk kon verkroppen. Later heb 
ik haar dat ook in een verhit gesprek 
wel eens verweten. Dat neemt ze me 
nog steeds kwalijk. Terecht, denk ik 
nu. Want wat er niet was, konden mijn 
ouders ook niet aan ons geven.

Onbezorgde jeugd
“Luister je wel?”, vraagt ze bits. “Je 
bent zo stil.” “Natuurlijk luister ik 
naar je. Maar uw verhaal brengt ook 
allerlei herinneringen bij me naar 
boven.”
“We hadden moeite de wekelijkse 
huur, het gas en licht en natuurlijk 
niet te vergeten het ziekenfonds te 
betalen”, vertelt ze verder. “Toch heb-
ben we jullie een onbezorgde jeugd 
kunnen bezorgen, ook al konden wij 
jullie niet met luxe omringen. Jij en je 
broer kwamen op de eerste plaats, ook 
nu nog trouwens. Iedere cent die pa 
verdiende werd uitgegeven aan jullie. 
Voor een paar schoenen bijvoorbeeld 
of behoorlijk ondergoed. Bovendien 
waren we een hecht gezin. We trokken 
er vaak met z’n vieren op uit. We 
wandelden veel en namen dan een 
thermosfles met thee en pakjes brood 
mee. Dat hoefde allemaal niet zoveel 
te kosten. Ik denk dan ook niet dat het 
jullie echt aan iets ontbroken heeft. En 
dan dit nog erbij: bijna iedereen had in 
die tijd problemen om rond te komen.”

Respect
Ik knik. “Ik snap het ma.” Mijn res-
pect voor mijn ouders groeit ziender-
ogen en het zet mij aan het nadenken. 
Wat moet ik eigenlijk onder armoede 
verstaan? Als je geen werk hebt en 
bijstand geniet? Nou ja, van genieten 
is natuurlijk niet zo veel sprake. Of 
tot in je nek toe in de schulden zitten 
en naar de voedselbank voor eten 
moeten? En de vluchtelingen dan, die 
wegens een oorlog huis en haard heb-
ben moeten verlaten? Of ouderen die 
geen hulp krijgen of goede verzor-
ging niet kunnen betalen en hun tijd 
in de luiers uitzitten of -liggen? De 

maatschappij kent voorbeelden genoeg 
en kranten staan er vol van. Ik zoek 
naarstig naar antwoorden, maar ik heb 
ze ook niet. “Toen u nog kind was 
Ma, heb je in die tijd beseft dat jullie 
arm waren?” “Zeker kind, als er geen 
eten is en geen warme kleding aan 
je lijf, dan weet je als kind ook wel 
dat er geen geld is.” “Eigenlijk heb 
ik nooit goed beseft dat het vroeger 
zo erg was. Vroeger was toch alles 
beter? Hoe vaak hebben we dat niet 
gehoord?” Ze geeft geen antwoord. 
“Wij hebben nooit honger gehad, Ma. 
Maar ook tegenwoordig hoeft men dat 
niet, ook als je geen werk of schulden 
hebt. Tenminste in de meeste westerse 
landen is dat zo. Het feit was wel 
ma, dat er bij ons nauwelijks sprake 
van geld voor andere zaken dan eten 
en kleding was.” “Klopt, maar jullie 
kregen onuitputtelijke liefde en zorg. 
Dit is eigenlijk niet in geld uit te druk-
ken.” “Jawel hoor, ik voel me in feite 
schathemeltjerijk met zo’n jeugd en 
ouders zoals die ik heb gehad.”

Overdreven sentimenteel
Mijn woorden blijven hangen in 
de ruimte. Ze kijkt me met twee 
priemende ogen boven haar brilletje 
verstoord aan. “Doe niet zo overdre-
ven sentimenteel op je oudedag, zeg. 

Goed voor je kinderen zorgen is voor 
iedere ouder vanzelfsprekend. Ook 
voor lastige, ontevreden kinderen 
zoals jij vroeger er een was. Boven-
dien is geluk en voorspoed niet in geld 
te meten of voor iedereen hetzelfde. 
En kom nou eens van die bank af en 
schenk nog een bakkie in.”
Tja, het blijft mijn moeder, een 
stuurse nuchtere Zeeuwse, wars van 
sentiment. Ik slik een sarcastische 
opmerking in en pak de bijna lege 
thermoskan. Koffie drinken met mijn 
moeder, het kan nog. Wat een rijkdom.

Luilekkerland
Dit verhaal is door mij opgeschreven 
zoals het gesprek ook ongeveer ging. 
Veel van mijn generatiegenoten ken-
nen een soortgelijk verhaal. Daarom 
hebben ook wij er alles aan gedaan het 
beter te laten worden voor onze kin-
deren en zij weer voor hun kinderen. 
Luilekkerland bestaat nog steeds niet, 
hoewel ik de indruk heb dat velen, 
vooral jongeren, dat wel denken.

Adrie Eijke
dewuister@hotmail.com

Arm, maar niet ongelukkig op Zuid
Regelmatig lees ik de stukjes van Rein Wolters over de armoede 
die hij thuis had. Helaas gold dat in Rotterdam-Zuid, net als in 
vrijwel heel Nederland zo na de oorlog, ook voor vele anderen, 
waaronder ik. Vandaar dat ik mijn verhaal recentelijk aan het 
papier heb toevertrouwd, nadat ik daarover met mijn moeder 
had gesproken. 
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Speeltuin in Bloemhof

In de haven was altijd werk Kolen op het vuur...
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www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf  € 3933,00

010 – 30 74 895 0181 – 70 02 65
www.obitusuitvaart.nl Dag en Nacht bereikbaar

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

Twice 92

Twice 83

Wonen SSSlapen

Let op:
-een kind per een betaalde volwassene!
- niet geldig op 1 januari 2020
- alleen voor de klantenkaarthouders 
(op vertoon van de klantenkaart)

Actie januari 2020

Fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!



Initiatiefnemer van dit alles is Michel 
Borremans, een horeca-ondernemer uit 
Rotterdam. Hij borrelt elke maand met 
zijn vriendenclub The Bizz Network 
Club. Elke keer wordt er tien procent 
van de drankrekening in de pot ge-
daan, bestemd voor een goed doel. Het 
begon allemaal in september van dit 
jaar met een oproep op Facebook.

Opsteker
Ondergetekende had die oproep ook 
gezien; ik vond het een leuk initiatief. 
Borremans had erbij gezet dat hij 
iedereen verzocht een ‘echte’ Rot-
terdammer aan te dragen in een privé-
bericht, gericht aan hem; iemand die 
het verdient een dag in het zonnetje te 
worden gezet.
“Er wordt genoeg aandacht besteed 
aan reclame maken, vergeet niet de 
eenzame ouderen”, vertelt Borre-
mans. “Ik werd er eigenlijk spuugziek 
van, want nergens zie of hoor ik een 
leuk initiatief. Deze mensen die nu 
eenzaam en alleen achter de gerani-
ums zitten, hebben ooit in Rotterdam 
rondgezwalkt, hebben Rotterdam 
opgebouwd tot de stad die het nu is. 
Spontaan hebben we toen besloten 
een dag te organiseren, gewoon een 
opsteker voor mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Oud, maar niet afgedankt zou je kun-
nen zeggen.”
Ondergetekende besloot een gokje 
te wagen en ik droeg mijn voorma-
lige buurman aan, Bob, 93 jaar oud, 
echte Rotterdammer uit Crooswijk. Ik 
stuurde een bericht aan Borremans. In 
mijn werk als uitvaartondernemer kom 
ik veel eenzame ouderen tegen. Vaak 
alleen gebleven na een overlijden van 
de partner.

Begeleider
Tot mijn verbazing – er was name-

lijk nogal een grote toeloop in het 
aantal aanmeldingen – werd ik gebeld 
door Borremans. Hij nodigde mij en 
mijn voormalige buurman uit deel te 
nemen aan de Tour door Rotterdam. 
Ik mocht mee als begeleider. Zoals te 
verwachten, waren er bij vertrek bij 

De Spido Rotterdam twaalf mannen 
precies op tijd aanwezig. Een beetje 
verlegen, maar ontzettend verheugd 
met het uitzicht op een dag Rotterdam. 
Bob was de oudste daar, 93 jaar en 
sinds kort gescheiden levend van zijn 
vrouw na 68 jaar huwelijk. Zijn vrouw 
is opgenomen in een verpleegtehuis 
wegens Alzheimer. “Daar sta je dan 
als echtgenoot”, vertelt Bob triest 
tegen een van de andere ouderen, die 
met elkaar binnen de kortste keren een 
amicale sfeer tevoorschijn toveren.

Voor het karretje
Ze zijn allemaal door het leven 
getekend, hebben verliezen geleden, 
hoogtepunten gekend en geleefd. Ze 
hebben met elkaar overeen dat ze, 
door wat voor oorzaak dan ook, vaak 
eenzaam zijn. “Je wil ook niet elke 
keer je kinderen voor het karretje 
spannen”, vertelt een van de oude 
bazen tegen Borremans. “Die kinderen 
hebben allemaal hun eigen leven, ze 
moeten voor hun gezinnen zorgen, 
drukte alom. Je wilt zelfstandig zijn, 
maar opeens besef je dan dat er een 

tijd is aangebroken waarin je een stap 
gemaakt hebt van deelnemer aan het 
leven tot een soort toeschouwer van 
je eigen leven. Je gezondheid gaat 
achteruit, je wil nog van alles, maar 
het gaat gewoon moeilijk.”

De Ballentent
Na de Spidorondvaart volgt een lunch 
in De Ballentent. Hierna breekt het 
hoogtepunt van de dag aan voor de 
twaalf krasse knarren. Het bezoek aan 
het SS Rotterdam. Een van de mannen 
heeft nog gewerkt als lader/losser van 
het schip, lang geleden, toen het nog 
voer. Een andere heeft er zijn vrouw 
ten huwelijk gevraagd en de volgende 
heeft er zijn zestigjarig trouwjubileum 
gevierd. Menig traantje vloeit hier op 
dit schip. Onder leiding van de gids op 
deze dag wordt er ook nog ontzet-
tend gelachen. Later dan gepland 
vervolgen we onze tocht naar De Kaap 
in Katendrecht. Ook hier is de gids 
steun en toeverlaat voor de mannen. 
De dag wordt beëindigd in café Melief 
Bender, waar een accordeonspeler het 
gezelschap ondersteunt. Natuurlijk is 
iedereen dan echt moe. Maar ontzet-
tend blij en voldaan.

Gouden dag
“Ik heb een gouden dag gehad van-
daag”, reageren stuk voor stuk alle 
deelnemers evenals de begeleiders. 
Borremans en zijn kornuiten hebben 
ook bereikt wat ze voor ogen had-
den. Ze hebben een geweldige dag 
verzorgd voor mensen die dat heel 
hard konden gebruiken. “Ik hoop dat 
anderen dit initiatief zullen overne-
men”, zegt Borremans desgevraagd. 
“Het is mij niet om de eer te doen. Ik 
heb genoten, ik heb een voldaan ge-
voel. Deze mensen hebben ons respect 
verdiend.”

Mirjam Boogaard
mirjam19672008@hotmail.com

Samen genieten op Eenzame Ouderendag
Op 28 november 2019 traden 
twaalf stoere Rotterdamse 
mannen van toen aan voor 
een dag op tournee door Rot-
terdam.
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Groepsfoto op de loopplank

De bemanning had alle aandacht voor de passagiers

Drie deelnemers aan de Tour door Rot-
terdam

Samen eten... gezellig! Lunch in De Ballentent

De stuurman aan het werk
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postze-
gelalbums 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, postze-
gels, papiergeld, ansichtkaarten 
of penningen. Daarom houdt de 
Munten- en Postzegel Organi-
satie (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 en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, 
zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 
tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij 
Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbren-
gen 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.
 
Gratis rijbewijs-oogcontrole voor sneller verlengen van uw rijbewijs
Vanwege grote drukte adviseert het CBR vijf maanden voor afloop van uw rijbewijs de keurings-
procedure te starten. Als u extra gekeurd moet worden door een oogarts (bv. bij maculadegene-
ratie, glaucoom, staar of ondergemiddeld zicht) geeft het CBR dit pas aan na beoordeling van uw 
Gezondheidsverklaring. Wacht u hier liever niet op? Met onze kennis van de CBR-eisen kunnen 
wij u al eerder vrijblijvend adviseren of de extra oogartskeuring voor u noodzakelijk is. Wij 
plannen meteen (indien nodig) een afspraak bij zowel onze keurings- als oogarts. Dit kan enkele 
maanden vertraging schelen! Met diverse specialisten en artsen in huis bent u bij De Hesse Op-
tiek & Oogzorg aan het juiste adres. Bel voor een afspraak voor een gratis rijbewijs-oogcontrole: 
010 236 1939. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam www.dehesse.nl
 
Leefgoed de Olifant is het sfeervolle decor voor een heerlijke Winterbarbe-
cue
Begin het nieuwe jaar goed. Kom gezellig naar het Leefgoed op zaterdag 4 januari om 16.00 uur 
voor een lekkere Winterbarbecue met een glas Glühwein bij het houtvuur buiten, of bij een cozy 
samenzijn in De Kas. Ze serveren dan heerlijke erwtensoep en de diverse stamppotten met een 
lekker stuk bbq-vlees. Spreek dus af met vrienden, trek warme jassen aan en zet een muts op 
voor deze eerste sfeervolle ontmoeting in het nieuwe jaar. Boek snel via www.Leefgoed.nl/agenda 
voor € 27,50 p.p. Restaurant & terras De Dames op Leefgoed de Olifant is gesloten tot en met 
donderdag 2 januari. Leefgoed de Olifant vindt u midden in de natuur op een kwartiertje van het 
centrum van Rotterdam. Parkeren is altijd gratis bij Restaurant & terras De Dames, Groenendijk 
325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Reserveren en meer info: www.Leefgoed.nl/agenda of via 
telefoon 0180-323414.
 
Dubbelconcert in Laurenskerk
Op vrijdag 27 december geeft Martin Mans tezamen met organist Gert van Hoef een orgelconcert 
in de Laurenskerk in Rotterdam. Het programma ‘Van Kerst naar Nieuwjaar’ geeft een terugblik 
op Kerst en een vooruitblik naar het nieuwe jaar in een aantal improvisaties waarin kerstme-
lodieën worden verweven met een arrangement over onder andere ‘Uren, dagen, maanden, 
jaren.’ Daarnaast spelen ze bekende klassieke werken van meesters zoals Bach en Boëllmann. 
Bovendien is samenzang. Gedurende het programma wisselen de organisten elkaar af op de 
orgelbank en als hoogtepunt bespelen ze het grote orgel vierhandig. Het in 1973 door Marcussen 
gebouwde instrument is de pracht van Rotterdam. In de pauze is tijd voor meet en greet en een 
drankje en het signeren van cd’s. Beide organisten bieden hun assortiment te koop aan. Martin 
Mans heeft zojuist een nieuwe improvisatie-cd uitgebracht met de titel ‘Bemoediging.’(Zie ook 
elders op deze pagina’s.)
 
Dansen met Dutch Swing College Band op SS Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan. Zondag-
middag 26 januari om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke mu-
ziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhis-
torie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige 
cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten 
zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203 (45cpm). 
De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!
 
Gerard Cox; de grote grijze belofte
In het theaterseizoen waarin Gerard 80 wordt, speelt hij zijn meest persoonlijke voorstelling ooit. 
Het belooft een unieke theaterervaring te worden. Dit wil je niet missen. Boek nu uw tickets op 
www.goudenlijntheater.nl
 

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

In december en januari

Solovoorstelling Gerard Cox; De Grote Grijze Belofte 
De makers van ‘Alles Went Behalve een vent’ en ‘De Oase Bar’ presenteren dit theaterseizoen met trots 
Gerard Cox in zijn jubileum soloshow COX ‘De Grote Grijze Belofte’. Lekkere muziek, prachtige herin-
neringen en heel veel humor, zoals u dat van hem gewend bent. COX is een heerlijk avondje om nooit te 
vergeten, mis het niet. Voor informatie en tickets www.goudenlijntheater.nl.

Vrijdag 27 december
 
Dubbelconcert Martin Mans en Gert van Hoef in Laurenskerk
Vrijdag 27 december geven Martin Mans en organist Gert van Hoef een orgelconcert in de Laurens-
kerk aan het Grotekerkplein 27 in Rotterdam, getiteld ‘Van Kerst naar Nieuwjaar’. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: € 15,- Online en bij reservering € 13,50. Leden PCOB, KBO en ANBO: € 11, Rotterdampas: € 
10,- Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903.Ook kaartverkoop aan 
de kerk.

Zaterdag 4 januari
 
Begin het nieuwe jaar goed op het Leefgoed
Leefgoed de Olifant organiseert op zaterdag 4 janu-
ari om 16.00 uur een sfeervolle Nieuwjaars Winter-
barbecue met erwtensoep, diverse stampotten met 
vlees van de barbecue en natuurlijk Glühwein. Dus 
spreek af met vrienden, jassen aan en op naar de 
Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Zie ook elders in deze krant. Reserveren en 
meer info: Leefgoed.nl/agenda of via tel. 0180-
323414.

Zaterdag 4, woensdag 8 en zaterdag 18 januari

Rijbewijskeuringen bij de Hesse Optiek & Oogzorg
Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring: 8 jan. 
Kosten: €40 (ABE), €60 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 4 en 18 jan.. Kosten: €75. De Hesse Optiek 
& Oogzorg, P. Buckplaats 31 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte Hesseplaats)

Vrijdag 10 januari
 
Open Dag MPS Horizon
Stap aan boord van de MPS Horizon tijdens de Open Dag van de Jong Intra Vakanties.
Rotterdam, Maashaven Noordzijde, van 10.00 tot 16.00 uur.

Zondag 26 januari
 
Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
Optreden van de Dutch Swing College Band vanaf 16.00 uur, ss Rotterdam – Queens Lounge. Info/ver-
koop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

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 verzeke-
ring. Info: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

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

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 030-6063944.

Dinsdag 24 december 2019pagina 12
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21 DECEMBER TOT EN MET 5 JANUARI
10:00 – 17:00 UUR

WINTERS BLIJDORP

Geniet van het gezellige Winterplein, sfeerverlichting, 
heerlijke hapjes en warme drankjes. Meer informatie:
DIERGAARDEBLIJDORP.NL/KERSTVAKANTIE

255x376mm Oud Rotterdammer Advertentie Winters Blijdorp 2019.indd   1 19-12-2019   11:47:31
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Uitvaart compleet € 3750,-

Uitvaart basis  € 2875,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

Koopt u ook een 
lichtje voor het Sophia 
Kinderziekenhuis?

lichtjessophia.nl

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Dé vloerenwinkel aan huis

De Vloeren koning .nl

Reden genoeg om voor
De Vloerenkoning te kiezen!

Thuis uw vloer uitkiezen
Vrijblijvend advies en prijsopgave
Ruime keuze, nieuwste collecties
Meubelstukken ver- en terugplaatsen

De Vloerenkoning
06-19557166
www.devloerenkoning.nl
info@devloerenkoning.nl

Wij helpen 

u graag!

Bestaande vloer verwijderen 
en afvoeren
Geen aanbetaling/vooruitbetaling
Zondag gesloten

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

De beste wensen 
voor alle mensen  

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244#samenvoordieren

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud
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  Bezigboek 
Bezigboek is een doe-boek ‘voor niet 
meer de jongste’. Het is het debuut van 
schrijfster Ine Pfeil-van Rongen (73) en 
bestaat naast verhalen en gedichten uit 
taal- en woordspellen, kleuropdrachten, 
raadsels en kwissen. Een lees-, doe-, 
denk- en puzzelboek van 122 pagina’s. 
Leuk om zelf mee bezig te zijn of cadeau te geven.

      

  Rotterdam van 
vroeger en nu – 
maandkalender 
2020 

  De nieuwe maand-
kalender ‘Rot-
terdam van vroeger en 
nu’ is verschenen. Twaalf prachtige platen waarmee u het jaar 
doorkomt. Met foto’s van De Kuip tot de Erasmusbrug en van 
Rotterdam vanuit de lucht tot in de haven. En natuurlijk ruimte 
voor notities over afspraken, verjaardagen enzovoorts.

        

  Rotterdam Scheurkalender 2020 

  Hij is uit: de nieuwe Rotterdam Scheur-
kalender van Herco Kruik. Onmisbaar 
voor iedereen met hart voor Rotterdam 
en gevoel voor humor. Vol weetjes, aar-
digheden en eigenaardigheden. Vanaf 
nu te koop zolang de voorraad strekt.

        

    

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     
Handtekening:

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.

Ja, ik bestel:

  De Oud Rotterdammer ijsmuts 

  Het wordt weer koud en wat is er dan 
lekkerder dan een echte De Oud Rotter-
dammer ijsmuts op je hoofd? Goed voor 
kale bolletjes én grijze haren. Helaas 
niet meer te leveren met sjaal, want die 
zijn al uitverkocht. Van de mutsen is er 
nog een beperkte voorraad leverbaar. Dus: zolang
de voorraad strekt! En ook leuk als cadeautje natuurlijk!

        

    
     Mevrouw Breek 

  ‘Mevrouw Breek’ is het levensverhaal 
van een levensgevaarlijke vrouw, 
opgetekend door historisch journalist 
Kim Heijdenrijk. Het is het verhaal van 
een koelbloedige seriemoordenares 
uit Rotterdam. De charmante en knappe waarzegster Johanna 
Maria Breek doet zich mooier voor dan ze is en speelt een 
lugubere rol in de Tweede Wereldoorlog. 256 pagina’s die je in 
verbijstering achterlaten.

        

  De Rotterdamse 
Natte T-Doek 

  Nee, dit is geen 
boek. Dit is de Rot-
terdamse Natte T-
Doek. Nog steeds 
een ‘hardloper’ in ons assortiment. Een ludieke 
theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de tekst 
‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De kwalitatief hoogwaardig 
gewoven theedoek is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm 
en is voorzien van een ophanglus. De doek is opgevouwen en 
voorzien van een banderol. Daardoor ook leuk als cadeautje 
voor echte (oud-)Rotterdammers.

        

  Voor altijd Rotterdam 

  Dit is zonder twijfel één van de mooiste 
fotoboeken over Rotterdam dat afge-
lopen jaren is verschenen. Het toont 
werk van de Rotterdamse persfotograaf 
Daniël van der Ven. Zijn zwartwit 
foto’s vertellen verhalen en doen ver-
langen naar een Rotterdam van toen. Elke foto 
is raak. 221 pagina’s genieten. Dit geweldige grote naslagwerk 
is geschreven en samengesteld door kunsthistorica Sandra van 
Berkum.

        

  Vergeten verhalen deel 2 

Historicus Johan van der Hoeven 
schreef een tweede deel van 
‘Vergeten verhalen’. Het 120 
pagina’s tellende boek vol 
illustraties bevat weer veel 
aangrijpende een meeslepende 
oorlogsverhalen van Rotterdammers. Verhalen die afgelo-
pen jaren allemaal werden voorgelezen op Radio Rijnmond. 
Het boek is opnieuw een uitgave van Museum Rotterdam.

      

  Crash in Croos-
wijk 
Ton Huizer, Pieter 
Schiebaum en Dik 
Vuik stelden het boek 
‘Crash in Crooswijk’ 
samen. Het gaat over 
de laatste vlucht van de Short Stirling 
EF357, het vliegtuig dat neerstortte in de rotterdamse wijk in 
de de Tweede Wereldoorlog. Het boek beschrijft de lotgeval-
len van de bemanning van deze bommenwerper, die na een 
missie in Duisburg door een Duitse nachtjager werd neerge-
haald boven Rotterdam. Het boek heeft ook aandacht voor het 
gedenkteken dat in Crooswijk daarvoor is geplaatst.

      

 € 19,95   

 € 12,95   

 € 15,95   

 € 16,95   

 € 20,00   

 € 8,95   

 € 29,99    € 9,95    € 17,95   

BezigBoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   19,95
Rotterdam van vroeger en nu maandkalender 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   12,95
Rotterdam Scheurkalender 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   15,95
De Oud Rotterdammer ijsmuts (aangepaste verzendkosten)  . . . . . . . . . . . . . . . . . €   16,95
Mevrouw Breek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   20,00
Rotterdamse Natte T-Doek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   8,95
Voor altijd Rotterdam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    29,99
Vergeten verhalen, deel 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    9,95
Crash in Crooswijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   17,95
Hardgin (Jules Deelder)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    21,99
Klauwe uit de mouwe (theedoek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   8,95
Niet lullen maar poetsen (theedoek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    8,95
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   19,99
Poffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    24,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u 
slechts eenmaal de verzendkosten.
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Wijk aan Zee wordt vaak het best 
bewaarde geheim aan de Nederlandse 
kust genoemd. De badplaats heeft het 
breedste zandstrand van Nederland en 
een prachtig uitgestrekt duingebied. 
Geniet van een heerlijke strand wandeling of 
maak een � etstochtje door de duinen. Kom 
tot rust en ontsnap aan de dagelijkse stress.
 
Op de achtergrond van Wijk aan Zee 
staat een van de meest indrukwekkende 
fabrieken van Nederland, die van Tata 
Steel in IJmuiden. Het zicht op de 
industrie aan de horizon is overdag, maar 
vooral ook ’s avonds in het maanlicht, 
indrukwekkend te noemen. Tata Steel 
is de op één na grootste staalproducent 
van Europa. Hier wordt elke dag 
gestreefd om de natuur en de industrie 
samen te voegen. Deze uitdaging maakt 
dit deel van Noord-Holland uniek en 
buitengewoon interessant.
 
Bent u benieuwd hoe de productie van 
staal verloopt en wilt u het terrein van 
Tata Steel bezoeken? Wij bieden u een 
unieke mogelijkheid om een kijkje te 

nemen in de wondere wereld van staal. 
U krijgt een exclusieve rondleiding onder 
begeleiding van een gids op het Tata Steel 
terrein aangeboden. Ook een bezoek aan 
het beeldenpark ‘Een Zee van Staal’, vol 
spectaculaire stalen sculpturen, is de 
moeite waard.
 
Op 7 februari en 13 maart verwelkomen 
wij u graag bij Strandhotel Het Hoge 
Duin of Villa de Klughte in Wijk aan 
Zee voor een uniek arrangement. Op 
vrijdag, uw aankomstdag, serveren wij 
u een 3-gangenkeuzemenu met uitzicht 
op zee in Strandhotel Het Hoge Duin. 
Op zaterdag gaat u genieten van 
het Seafood Experience Menu 
bij visgastronomie PUUR ZEE.
 
Dit arrangement dompelt 
u onder in de wondere 
wereld van staal en laat 
u de culinaire veel 
zijdigheid van de mooie 
badplaats ontdekken.
 
Tot ziens in Wijk aan Zee!

•  aankomst vrijdag, 07-02 of 13-03-2020
•   2 overnachtingen in Wijk aan Zee incl. ontbijt (hotel naar keuze): 

Strandhotel Het Hoge Duin of Villa de Klughte  
•   1 x 3-gangen-keuzemenu met uitzicht op zee in

Strandhotel Het Hoge Duin (vr.)
•   1 x 4-gangen-vismenu bij PUUR ZEE in Hotel de Klughte (za.) 
•  zaterdag: exclusieve rondleiding op het Tata Steel terrein  

Zee van Staal Arrangement in Wijk aan Zee

Boekingen op basis van beschikbaarheid
via www.hethogeduin.nl  -  info@hethogeduin.nl  -  0251 374 202 

of www.puurzee.nl  -  hotel@puurzee.nl  -  0251 374 304  

Zee van Staal Arrangement

Strandhotel Het Hoge Duin

Villa de Klughte

* 2 personen per kamer

v.a.

€ 169*

p.p. 

b r o m m o b i e l

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  |  T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.aixamstore-nederland.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

Vollebregt brommobielen wil alle klant bedanken 
voor het vertrouwen en de fi jne samenwerking afgelopen jaar.

De no.1 op gebied van service en onderhoud!

45



eveneens lid van de NJN was, fi etsten 
we in de weekenden naar toenmalige 
natuurgebieden in en rond Rotter-
dam. Zo bezochten we regelmatig de 
Spaanse polder, het eiland de Beer, 
het Groene strand van Oostvoorne, de 
Hoekse Waard en de opgespoten ter-
reinen bij IJsselmonde, om de natuur 
te bestuderen. We hadden als vijftien-
jarigen onze eigen specialisaties zoals 
planten, vogels en strand. Daarvoor 
bestonden aparte namen. Zo werden 
vogelaars ‘pietjesjenners’ genoemd.

De zomerkampen van de NJN waren 
op de Waddeneilanden, Zuid-Limburg 
en soms over de grens. Het jaarlijkse 
congres was altijd bijzonder. Als we 
geen gebruik maakten van de fi ets 
gingen we er liftend heen.

     Klunsjes en ouwe sokken 
Flip komt uit een echte NJN-dynastie. 
Zijn ouders, hij en zijn zus Marjolein, 
twee van zijn dochters en vier van 
zijn zes kleinkinderen (de overige 
twee volgen nog) zijn allen NJN’ers. 
Ik herinner me Flip als een artistieke 
en begaafde jongen, die verschillende 
bestuursfuncties bij de NJN had. Ook 
schreef hij regelmatig in het blad van 
de afdeling Rotterdam Arundo (later 
Arundonax) en verzorgde hij de il-
lustraties. Later kwam hij zelfs in het 
hoofdbestuur van de NJN. Om lid van 
de NJN te worden, moest je twaalf jaar 
zijn. Nieuwe leden werden klunsjes en 
oudere leden ouwe sokken genoemd. 
Als een oude sok 23 jaar werd kon hij 
geen lid meer zijn. Dan werd je soms 
gevraagd voor de kampleiding. Mijn 

vrouw en ik zijn dat verschillende 
keren geweest. Tegenwoordig is de 
eindleeftijd 25 jaar. NJN’ers waren te 
herkennen aan hun uitrusting; laarzen, 
oude broek pukkel en een gasjas tegen 
de regen, meestal uit de militaire 
dump. Dikwijls bewapend met kijker, 
botaniseertrommel en verzamelma-
teriaal. Vooral het snel fi etsen om 
klunsjes wat conditie bij te brengen is 
me bijgebleven. Er waren ongeschre-
ven regels. Zo mocht je bijvoorbeeld 
geen sigaretten roken. Pijp en sigaren 
werden getolereerd. Het verenigings-
leven bracht Jacques en mij met een 
onbekende cultuur in aanraking. De 
NJN droeg bij aan onze opvoeding en 
beroepskeuze. Veel oude sokken heb-
ben nu belangrijke functies. En niet 
alleen in de biologie!

 Zomerkamp 
In 1957 fi etsten Flip en ik naar het 
NJN zomerkamp in het Teutobur-
gerwoud en vandaar via Sauerland 
door naar Aken en een zomerkamp 
in Maastricht, met als eindpunt Rot-
terdam. Langs het Wilhelminakanaal 
zagen we Koninginnepages op Lever-
kruid zitten. Onze ouders wisten dat 
niet. Mijn moeder vond het goed dat 
ik naar een zomerkamp van de NJN 
ging, maar zou nooit toestemming 
gegeven hebben voor deze trektocht. 
Onderweg goochelde Flip op Duitse 
markten en kregen we uitnodigingen 
onze tent bij een huis of boerderij op 
te zetten, Flip moest dan ‘s avonds 
wel een paar trucs laten zien. Op een 
regenachtige dag mochten we de tent 
in een boerenschuur opzetten. In die 
schuur stond een grote kist. Nieuws-
gierig als wij waren, keken we in die 

kist en zagen een compleet Nazi-uni-
form met laarzen, helm en epauletten. 
Na de beloofde voorstelling zetten we 
de volgende dag onze tocht voort. De 
kist met inhoud heeft op ons een grote 
indruk gemaakt; zo zelfs dat, toen we 
elkaar na vele jaren op het 75-jarig 
congres van de NJN, weer tegenkwa-
men, de inhoud van de kist het eerste 
onderwerp was dat we ons van de 
fi etstocht herinnerden.
De NJN schept een band. Ik heb 
in mijn leven regelmatig lezingen 
gegeven voor NJN’ers. Ook heb ik 
verschillende jonge NJN’ers geholpen 
met hun werkstukken.
Na verblijf in het buitenland kwam 
ik na 35 jaar weer in contact met Flip 
en Jacques. Het klikte direct weer. Er 
was niets veranderd. Toen Flip hoorde 
dat Jacques Vos en ik een boek over 
de huismus hadden geschreven dat 
27 juni 2016 in het Natuurhistorisch 
Museum in Rotterdam zou worden 
gepresenteerd, bood hij spontaan aan 
een mussentruc samen te stellen en op 
te treden. Achter de geraniums zitten 

is er bij ons 75-plussers niet bij. Flip 
treedt nog regelmatig op, ook in het 
buitenland. Jacques houdt zich na een 
carrière van 44 jaar onderwijs bezig 
met het bestuderen van tuinvogels. 
Ook schreef en schrijft hij over ‘schrij-
vende schoolmeesters’ uit de periode 
1900-1950. Vooral schoolmeesters die 
volkskinderen uit grote steden in aan-
raking brachten met de natuur hebben 
zijn belangstelling.
Ik verblijf jaarlijks enige tijd in de 
Molukken en Papua voor vogelon-
derzoek, begeleid nog een Ambonese 
student en ben vrijwilliger in het 
Natuurhistorisch Museum in Rot-
terdam. Wij drietjes zien elkaar zeker 
tijdens de reünie van het honderdjarige 
bestaan van de NJN in 2020. Heeft 
u kinderen of kleinkinderen met 
belangstelling voor de natuur, geef ze 
dan het volgende adres: Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuur (studie is er 
afgevallen), postbus 88, 1243 ZH ‘s 
Gravenland.

  C.J. Heij (c.j.heij@hetnet.nl)

 Over goochelen, natuur en onderwijs   
  Ik was zeer verrast toen ik 
in De Oud-Rotterdammer van 
26 november 2019 het artikel 
van John Collee ‘Flips bodem-
loze trukendoos’ las. Ook ik 
woonde vanaf mijn elfde jaar 
in Overschie en bezocht de 
Lijnbaan Mulo. 

  Ik kende Flip als leerling van deze 
school, maar vooral van zijn lidmaat-
schap van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (NJN). Met Jacques 
Vos, die ook op deze school zat en 
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 Zelfportret van Flip, rond 1961   

  Door de lens van Hartog (326-327) 

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

        

 Waar en wanneer vond deze hande-
ling plaats?   

 Bloemen na een optreden van en door wie?   

 De presentatie van ‘De huismus’   



“Ik ga naar school”, zei hij. “Mag ik 
mee met jou?” vroegg ik aan hem. 
“Ja hoor, maar ik moet dalijk wel 
oversteken.” “Nou, dan geef ik jou een 
hand”, zei ik. Zo gezegd zo gedaan, 
al vond hij dit een beetje raar dat ik, 
zo’n klein meisje met hem mee liep. 
Eenmaal aangekomen bij zijn Katho-
lieke Jongensschool wist hij niet hoe 
ik naar mijn eigen huis moest komen. 
Hijzelf was ook nog maar een ventje 
van pakweg 9 jaar en hij riep een non, 
die ook les gaf. Ik herinner mij nog 
dat die met grote witte kappen op het 
hoofd en wijde gewaden droegen. Zjj 
riep hulp in van een politieman van de 
Nassaukade en aan de hand van hem 
ben ik thuis gebracht! Pietje zal wel 
gezegd hebben dat ik Marja heette en 
dat ik daar en daar woonde.
Mijn moeder miste mij hevig en al 
snotterend hoorde zij dit aan van die 
aardige politieman van de Nassau-
kade. Nadien ben ik nog flink bang 
geweest als ik een blauwe politiewa-
gen langs zag rijden door mijn stukje 
straat.

Wilhelminakerk
Ik woonde op nr. 114b. Intussen was 
ik iets ouder geworden en zat op de 
kleuterschool van Mejuffrouw Tooren-
vliet aan de Persoonsdam. Daarnaast 
was de grote school (De Groen van 
Prinstererschool van de heer Zinkweg) 
waar ik in de vierde klas kwam nadat 
ik eerst op de Openbare school voor 
meisjes in de Oranjeboomstraat bij 
mejuffrouw.Jansen zat. Dat geloof 
van toen speelde duidelijk een rol bij 
zovelen. Bij de heerijZinkweg was het 
Christelijke onderwijs.
Toch kwam ik dikwijls in de Wil-
helminakerk, vooral als er kindjes 
gedoopt werden. De namen werden 
opgelezen door de dominee. Wat ik 
alleen interessant vond, de rest niet. Ik 

was blij als hij zijn armen wijduit hief 
en een einde maakte aan zijn preek. 
Voluit riep ik dan ook gelijk met de 
andere aanwezigen: AMEN! Eindelijk 
naar huis. met moeder die er bij was 
rende ik naar huis, wat een kippen-
eindje was. Gauw naar de wc en wat 
drinken. Vader ging nooit mee naar de 
kerk want die had duiven, die hij veel 
belangrijker dan die kerk vond . Met 
Kerstmis stond er aan iedere kant van 
de kansel een prachtige kerstboom. 
Zó mooi versiert, dat ik ademloos 
ernaar zat te kijken. Dan was de hele 
kerk stampend vol van de mensen, het 
orgel speelde dan zó mooi, dat ik er 
tranen in de ogen kreeg als er over het 
Kindeke Jezus werd gezongen.

Winkels
Dan de Oranjeboomstraat zelf. hij liep 
met een flauwe bocht, wat ik prachtig 
vond. aan mijn kant was het een beetje 
statig zou je nu zeggen. naast ons een 
Kolenhandel van de Fa. Hoogenboom 
EN slagerij de Boer (echt waar) waar 
ik wel eens kwam voor mijn moeder. 
er lag zaagsel op de stenen vloer. de 
man zelf had een gezonde kleur op 

zijn wangen en altijd in een wit pak 
met een soort handdoek om zijn mid-
del geknoopt. Verder woonde er een 
schilder met vrouw en kinderen die bij 
mij op school zaten. ik mocht er veel 
komen spelen, de Fa. Stinis. Dan vlak 
naast ons huis een glaszetter/schilder 
die ook losse petroleum verkocht. Ik 
ging meestal 2 liter halen ( of 1 liter, 
naar gelang wat moeder wilde), kreeg 
een dubbeltje mee en moest 2 centen 
terug krijgen hoor! Die vrouw, heel 
aardig altijd, pompte dan een beetje op 
naar boven en vulde die oliekan voor 
mij. Met een glimlach pakte zij uit een 
houten kistje die twee centen eruit. 
Op de winkel stond in sierlijke letters 
geschilderd: fa. Heijmans. Hijzelf was 
helemaal niet zo aardig.

Café met telefoon
Op de hoek van de Damstraat was 
een café, het rook er altijd sterk naar 
bier(natuurlijk!). Als kind zijnde vond 
ik dit erg lekker en leuk. Mijn moeder 
ging er heel soms vragen of zij de 
telefoon mocht gebruiken. Tien cent, 
eerst betalen mevrouw, omdat moeder 
zo nerveus was (vanwege dat café) 
sprak zij altijd zo hard. Daar moest ik 
altijd boos om worden. Zij wilde háár 
moeder spreken of zomaar de stem te 
horen. Zj had een stevige moederbin-
ding in die tijd. Wist ik veel.

Willeke van Ammelrooy
Tussen de hoek van de Nassaukade 
en Storm en Rancke (een woon-
warenhuis) was daar een hofje, met 
wat woningen voor lage geplaatste ar-
beiders, in één van die huisjes woonde 
daar een echtpaar wat ietewat afweek 
van de gevestigde orde: jawel: Willeke 
van Ammelrooy met een dochtertje en 
man. Last had je er niet van, maar zo 
anders dan de doorsnee Rotterdammer. 
Later is haar man gestorven. Toen was 
zij ook snel weg daar.
Even terug naar nummer 114b, een 
paar huizen verderop woonde daar op 
de eerst verdieping een echtpaar met 
twee kinderen, een zoon en dochter. 
De zoon was één jaar ouder dan ik. 
Hij vroeg eens op een keer of ik mee 
wilde naar zijn judoles, Ja hoor (ik 13 
jaar, hij 14 jaar) maar ik had geen fiets 
of zo. Nou, dan ga jij toch op mijn 
fiets samen? Op de stang van zijn fiets 
zat ik prinsheerlijk op weg naar zijn 
judoles. Zijn naam was Wil. De les 
was saai, ik wilde naar huis, maar om 
dat hele eind te moeten lopen daar had 
ik ook geen zin in/ Dus wachten tot hij 
ermee klaar was, ook weer op de stang 
voorop terug naar huis. Hij vroeg nog 
wel hoe ik het vond. Nee, toch maar 
niet. Moet je nagaan: 14 jaar! En ik 
13! Hoe onbevangen was je toen en 
het ging gewoon goed! Zijn zusje was 
een vrolijk en speels meisje; ik vroeg 
haar eens op een zomeravond: wat 
wil jij later worden? Ze zei het kort en 
zeer duidelijk: actrice wil ik worden. 
Zijj was Bea, Bea Meulman! Het lieve 
kind was misschien net 10 jaar, toen 
al… Zij is best bekend geworden hoor. 
Nu is zij ook overleden. Jammer hoor.

Nog meer winkels
Aan de overkant zat een kruidenier: 
Van Gilst-Visser. Dan een drogist: 
Rook,waar ik wel eens kwam, een 
herenkapper: v.d.Roer. Daar ging 
vader altijd naartoe. Die verkocht 
onder de toonbank door condooms. 
Verder een ijzer en metalenwinkel, de 
naam weet ik niet meer. Dan bakker 
Janssen en Zn. Een groot bedrijf, de 
winkel was precies tegen over ons 

huis. Allicht kwam de broodkar langs 
aan de deur, om altijd een halfje wit 
en halfje bruin te kopen, op zaterdag( 
denk ik) werd er afgerekend van de 
hele week. Iedereen deed dat! Was 
helemaal niet gek hoor. Poffen heet 
dat. Op dat rijtje zat ook een vroed-
vrouw: mejuffrouw Odenwalder; o 
ja, ook een huisarts, v.d.Does. Met 
een sprongetje omhoog kon je wel 
eens wat ontdekken in zijn spreek-
kamer. En dan de Openbare school 
voor meisjes bij Mej. Janssen. Met 
haar zilver grijze haar in een wrong 
was zij een aardige verschijning en 
erg begaan met haar leerlingen. Naast 
mejuffrouw Odenwalder een café waar 
wij nooit kwamen, ook vader niet, 
en een postagentschap/sigaretten- en 
tabakverkoop. De eigenaren hiervan 
waren bijzonder vriendelijk. Je kwam 
er graag, met een likpot met lijm en 
kwastje voor grotere pakketten rook 
het erg spannend. Dan een wijnhandel 
Batenburg. Dat mannetje had altijd 
een Frans alpinopetje op. Moeder 
kocht er soms een half flesje advocaat. 
Een slagerij van Welsenes. Daar kwam 
ik voor een boodschap voor mijn 
buurvrouw: altijd een pond doorregen 
lappen. Op de hoek een radio- en pla-
tenzaak met een reparatie afdeling: Fa. 
Haringa. ik vergeet nog de apotheek, 
waar het zo heerlijk naar de lysol en 
poeders rook. De dame die leiding had 
was een flinke struise dame die erg 
vooruitstekende tanden had. Ja ja. Ik 
zal ongetwijfeld wat vergeten hebben, 
maar dit was een episteltje uit mijn 
jeugd. Met de trams en het verkeer 
erdoor heen was het wel mijn straat, 
met die mooie bomen en buitendeuren 
van de huizen. Ons huis was op de 
eerste verdieping, met een grote zolder 
erboven, waar vader zijn duiven hield. 
Hij was een echte duivensieper. het 
hok ervoor heeft hij zelf gebouwd. 
Een vergunning? Welnee, je deed het 
gewoon.

Marja Selhorst-Wismeijer

Opgegroeid in de Oranjeboomstraat
Ik ben opgegroeid in de Oranjeboomstraat in Rotterdam. Ik zal 
een jaartje of drie geweest zijn toen ik buiten mocht zijn van 
mijn moeder. Netjes op de stoep blijven hoor, zei ze. Even later 
zag ik Pietje lopen die ik al eens eerder gezien had. Hij woonde 
een paar huizen verder, richting Damstraat. Wij liepen elkaar 
tegemoet en zo klein als ik was vroeg ik hem wat hij ging doen.
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Trambaan op de Oranjeboomstraat (foto: Jan Roovers)

Straatbeeld van de Oranjeboomstraat (foto: Jan Roovers)

Interieur van de Wilhelminakerk (foto: Jan 
Roovers)
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na de Tweede Wereldoorlog volop 
werd gebouwd. Dat was mijn eerste 
kennismaking met de satelliet-
stad, toen nog dorp. Het was de 
eerste uitbreiding van Rotterdam 
in de tot dan ongerepte polders 
van IJsselmonde-west. Nieuw 
Engeland, Oudeland, Digna Johan-
napolder en de Westpunt werden 
het eerst opgeleverd. Ik vond de 
woongebouwen van de Westpunt 
best aantrekkelijk. Wel strak en 
rechtlijnig, maar ik had er best wil-
len wonen, want de appartementen 
hadden een douche/lavet en aparte 
kamers voor kinderen. Thuis, in de 
Pantserstraat, sliepen we opgepropt 
in twee kamertjes. De zolder had 
ook een kamer, maar die was on-
derverhuurd aan het echtpaar Vera 
en Geert Baart. Het stel woonde er 
gedwongen als slachtoffer van de 
toen heersende woningnood.
We troffen het niet die fietsdag, 
want de buitenlucht was door Shell 
bezwangerd met een lucht van rotte 
eieren. Onderweg vertelde vader 
langs zijn neus weg dat hij ons 

gezin, met toen zeven kinderen, 
ging verlaten. Enige tijd daarna 
hielp ik in Hoogvliet een koekjes-
man, die met zijn volle mand met 
lekkernijen deur aan deur aanbelde 
en ook verkocht. Hij verkocht kwa-
liteit voor weinig geld. Dat kwam 
ook doordat er nog maar weinig 
winkels waren. Winkelcentrum De 
Binnenban moest nog gebouwd 
worden en opende in 1963.
Tot dat moment floreerde de 
straathandel; melkboeren, broodbe-
zorgers, olieboeren en groente- en 
fruitmannen verdienden ‘goud’ 
met hun-huis-aan-huisbezorging. 
Ze konden rekenen voor hun 
producten wat ze wilden, omdat er 
toch geen concurrentie was. Alter-

natief voor de klant was kopen in 
Rotterdam en dan met volle tassen 
en een stampvolle buslijn 63 naar 
Hoogvliet reizen.
Rotterdam had de zaakjes redelijk 
goed op de sociale en maatschap-
pelijk rails. Er waren scholen, 
buurt- en sportvoorzieningen en 
een hulpsecretarie voor rijbewijs, 
paspoort, aangifte en burgerlijke 
stand.
Anders werd dat voor bewoners 
van Zalmplaat, een deel van 
Meeuwenplaat en nog wat later 
van Boomgaardshoek. Deze wijken 
werden door Rotterdam gebouwd 
op grondgebied van buurgemeente 
Poortugaal. Wie er een huis kreeg 
toegewezen, was ineens Poortuga-

ler en die kromme regeling hield 
stand tot 1984. Toen kwam er, 
na jaren knokken, eindelijk een 
grenswijziging en werden de drie 
wijken toegevoegd aan de deel-
gemeente Hoogvliet. Het leverde 
ook een nieuwe politieke partij op: 
Initiatiefgroep Boomgaardshoek en 
Platen (IBP), met Hans Elemans als 
lijsttrekker en fractievoorzitter van 
de grootste Hoogvlietse partij. De 
PvdA, tot dan de grootste partij in 
de deelraad, moest helemaal terug 
in de schulp. Met de rode overheer-
sing was het gedaan. Uiteraard is 
het verhaal van de ‘grenskwestie’ 
veel langer en breder, maar dat 
komt een andere keer aan bod.

Breede Vliet
In de jaren ‘70 opende aan de 
Achterweg in Hoogvliet Zalm-
plaat het geriatrisch/psychiatrisch 
verpleegcentrum de Breede Vliet 
met zo’n 150 bedden. Het complex 
lag een tikje achteraf op de oever 
van de Oude Maas en voorzag 
decennia achtereen in een grote 
behoefte. Kerstmis 2018 en de 
opvolgende jaarwisseling werden 
er nog gevierd. Begin dit jaar was 
er een grote verhuizing naar een 
tijdelijk ingericht complex aan 
de Alverstraat op Meeuwenplaat 
en werd het oude afgebroken. 
Kerstmis 2019 staat morgen voor 
de deur, evenals volgende week het 
nieuwe jaar 2020. Er is voor bewo-
ners en bezoekers veel veranderd, 
vooral in positieve zin. Men hoopt 
in 2022 terug te verhuizen naar een 
modern, eigentijds complex. Sinds 
een jaar of vijftien is het op maan-
dagochtend feest voor de bewoners. 
Dan brengt geheel belangeloos en 
in wisselende samenstelling het 
kwartet ‘Zonder naam’ populaire 
melodieën en meestampers. Het 
zijn twee uurtjes van vermaak en 
plezier, waar verzorgend personeel 
en vrijwilligers veel positieve 
energie in stoppen. Een gratis 
kopje koffie of thee met een koekje 
maken het maandagse feestje 
compleet. Het kwartet hoopt in de 
nieuwe Breede Vliet het muziek-
feest voort te zetten. Fijne kerst-
dagen en een voorspoedig 2020, 
Reacties: reinwol@outlook.com

Hoogvliet heeft een warm plekje in mijn beleving. Dat is al sinds mijn tiende verjaardag. Op 
die 8ste mei in 1956 kreeg ik een fiets; geen nieuwe, maar een opgeknapte brik. Vader was 
de avond ervoor nog bezig geweest met zwarte lak. Die was nog niet droog, dus bleef het bij 
kijken. De zondag daarna nodigde hij me uit een stukje te gaan fietsen. Dat wilde ik wel. Mis-
schien zou de band met hem dan beter worden, want die was niet best.

We peddelden eerst naar Heijplaat, naar de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), waar vader werkte als 
los werkman. Daarna trapten we 
over de oude Vondelingenweg; eerst 
langs de gesloten overwegbomen 
bij Pernis. Er kwam met donderend 
geraas een olietrein voorbij. Toen 
naar Hoogvliet, waar in het kader 
van de wederopbouw van Rotterdam 

Gezellig kwebbelen tijdens 
kerstdiner 2018

En weer is 
het Kerstmis

Kwartet ‘Zonder naam’ vlnr: René, Ineke, Simon en Jan. Foto’s Rein Wolters

Oude Breede Vliet voor de sloop.

Bereden politie

Maanden geleden plaatsten we 
een foto van twee politiemensen 
die paarden verzorgen in onze 
rubriek ‘Ken je dit nog’. Daarop 
kregen we een stortvloed aan re-
acties. Veel te veel om op een pa-
gina kwijt te kunnen. Toch zaten 
daar pareltjes bij die alsnog een 
plekje in de krant verdienen. Zoals 
deze bijvoorbeeld, van Martin Kuij-
per. Hij schreef het volgende.

“Deze foto is van de achterkant (binnen-
plaats) van het gebouw aan de Duiven-
voordestraat, waarin de Bereden Brigade 
van de Rotterdamse Gemeentepolitie was 
gehuisvest. Ik mis de drinkbakken voor 
de paarden, dus ik vermoed dat deze foto 
dateert uit de tijd voor ongeveer 1948. Mijn 
vader, Adriaan Kuijper, was politieman, 
brigadier en ruiter bij deze brigade. Hij 
was als ruiter erg goed en heeft namens 
de Rotterdamse Gemeentepolitie aan veel 
wedstrijden o.a. het CHIO in Kralingen 
meegedaan en vaak prijzen gewonnen. Ik 
ging vaak vanaf medio 1948 – ik had voor 
mijn achtste verjaardag in juni een autoped 
gekregen – vanuit Bloemhof op Zuid, waar 
wij woonden, naar de Duivenvoordestraat. 
Met mijn autoped de roltrap af door de 
Maastunnel en dan verder. Mijn vader had 
mij verteld dat, als er onderweg ooit iets met 
mij gebeurde, ik het nummer van deze Be-
reden Brigadedienst moest bellen. Niemand 
had immers als particulier een telefoon. Dat 
nummer weet ik nog steeds: 30926. Ten-
minste, dat denk ik. Bij deze brigade waren 
stalwachten werkzaam en één van deze 
stalwachten was waarschijnlijk ooit kapper 
geweest. Naam wel bekend bij mij, maar ik 
noem hem niet. Deze stalwacht knipte wel-
licht clandestien ook haren, onder andere 
het mijne. Dus om de zoveel weken maakte 
ik als acht- of negenjarige met mijn autoped 
(tegenwoordig step genaamd) de reis, via 
de Maastunnel, naar de Duivenvoordestraat. 
Het heeft, behoudens een mooi ‘koppie’ 
haar, ook mijn reislust beïnvloed, want ik 
heb vanaf augustus 1958 tot 1 januari 1967 
gevaren als werktuigkundige bij de Konink-
lijke Rotterdamse Lloyd en daardoor veel 
landen bezocht. Aan de Bereden Brigade, 
waar mijn vader de vaste berijder was van 
opvolgend de paarden: Rex in de jaren ‘30 
(bruin), Mascotte in de jaren ‘40 ( een witte 
schimmel, waarop ook hoofdcommissaris 
Staal incidenteel graag reed en elk jaar ook 
Sinterklaas) en Benno vanaf 1948 (zwart) 
heb ik heel veel goede herinneringen.”

Martin Kuijper
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De adverteerders van 
De Oud-Rotterdammer 
wensen u een gezond 

en voorspoedig

2020

wenst u �jne
feestdagen
en een mooi
nieuw jaar!

www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN

Wensen U een stralend 2020 toe!
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

dutchswing
collegeband

europe’s most swinging jazz band since 1945

Wenst u een veel leesplezier in 2020
Fennaweg 1
2991 ZA Barendrecht

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

Kringloopwarenhuizen
Koperstraat 31 Rotterdam

 088 - 676 43 89   www.opnieuwenco.nl

KUNSTGEBITTEN ROTTERDAM
wenst u

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG&GEZOND

2020
UTENHAGESTRAAT, 3083 VV ROTTERDAM

010-4101679

Akto �nst u een gezond 
en g�d geregeld 2020!

Uw erfcoach en meer

    LAMMERS & van OOSSANEN 
       --------------------WOONDECOR------------------ 

          

    Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor 
de slaapkamer vindt u in onze showroom.   
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang.  Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk. 
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom 
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding, 
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking. 

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras     

€ 379,00 gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 159,00

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen
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Senioren ledikant Robert 90 x 200 cm 
blank eiken met vaste lattenbodem en een 
7 zone pocketveren matras

€ 379,00

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

Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordij-
nen en vitrages, zonwering, behang. Wij kunnen ook zorgen 
voor uw behang-, wit- en schilderwerk.

Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u 
op naar onze showroom.

Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, 
tegen een geringe vergoeding, u helpen met het verplaat-
sen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking.

Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van  
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Wenst u een gelukkig 2020

WIJ WENSEN U FIJNE DAGEN 

EN EEN VOORSPOEDIG

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2020

Kleiweg 135b Rotterdam, tel: 010 21 888 76
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We wensen u  en
een  toe!

Kamp 60
3811 AT 
Amersfoort
033-4723577

Veldweg 22
1404 CV 
Bussum
035 691 29 05

Kleiweg 135b
3051 GN 
Rotterdam
010 218 88 76

Dam 22
3111 BD 
Schiedam
010 273 47 27

Texasdreef 19
3565 CL 
Utrecht
030 662 82 18

gezond en gelukkig 2020gezond en gelukkig 2020

   ARNOLD AIJKENS      
   KOOP MET SERVICE  
   *** www.arnold-aykens.nl *** 

Wenst u een (wit)goed 2020
Zwartjanstraat 80 (dicht v.a. 2020)
3035 AW Rotterdam
Telefoon 010 4661043

Middenbaan noord 132 - 134
3191 EL Hoogvliet
Telefoon 010 4160464

Fijne jaar-
wisseling

Wij wensen iedereen een mooi en 
comfortabel 2020 toe!

2e kerstdag geopend van 11:00 – 17:00

Wij wensen iedereen een mooi en 
Wonen

Wij wensen iedereen een mooi en 
Slapen

2 kerstdag geopend van 11:00 17:00

Wenst u een  

GEZOND EN BLOEIEND 
2020 toe!

DE GERANIUM

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

DE GERANIUM

Het team van

wenst u 

Fijne Feestdagen 
en een Gezond 2020! 

RECLAMEMAKERS VAN HUIS UIT●

WWW.BAASIMMEDIA.NL

HALLO 2020●

WIJ ZIJN 
BAASIMMEDIA



Willem Ruys
Met interesse het artikel over de Wil-
lem Ruys gelezen. Ik was als jongen 
van elf met mijn ouders opvarende in 
1962 (aankomst Rotterdam in mei). 
Wij waren toen op terugreis van een 
verblijf van drie jaren op de Tonga Ei-
landen; opgestapt in Wellington en via 
Pitcairn, waar een nazaat van Fletcher 
Christian, Muiterij op de Bounty nabij 
een der eilanden van Tonga (met de 
zelfde naam) opstapte en we Konin-
ginnedag op de Willem Ruis vierden. 
Dus de schrijver van het artikel (wie?) 
was toen ook aan boord?

Theo Schut
theo.schut@kpnmail.nl

Melkman
In De Oud-Rotterdammer van 10 
december zie ik een foto van onze 
melkman Ton Naaktgeboren, naast 
Wim Thomassen. Ton was, meen ik, 
voorzitter/oprichter van wijkorgaan 
Middelland. Bij de ‘melksanering’ 
werd Ton onze Van Berkel-melkman. 
1959? We woonden in bij mijn 
grootouders in de Hugo Molenaar-
straat. Hij bezorgde met zo’n oude 
lichtgele Spijkstaal wagen. Zestig jaar 
gelden schonk hij mijn moeder een 
flesje room, toen zij na de geboorte 
van mijn broer Michiel weer thuis 
kwam. Michiel werd onlangs dus 
60 jaar. Begin 1961 tipte Ton mijn 
moeder dat er in de Beatrijsstraat een 
huis leeg stond. Begin mei betrokken 
we het huis en zou mijn moeder tot 
haar overlijden Ton aan de deur heb-
ben. (1996) Op oudjaarsdag zette zij 
steevast een schaaltje met oliebollen 
voor de melkboer klaar. We waren 
zo’n beetje zijn eerste klant. Illegaal, 
want eigenlijk was dit niet zijn wijk, 
Naaktgeboren nam de Van Berkel-
winkel aan Beatrijsstraat 8 over. De 

melk kwam van De Graafstroom. De 
Spijkstaal werd middels een kabel 
vanuit de winkel opgeladen. Mevrouw 
Naaktgeboren bestierde de winkel. 
Vanwege de enorme tekst Van Berkel 
op het winkelraam werd ze tot haar 
grote ergernis mevrouw Van Berkel 
genoemd. Om de bevroren andere 
winkelruit in de barre winter van 1963 
te ontdooien, had zij een straalkachel 
in de etalage gezet. Het resultaat was 
een gesprongen ruit. Ze baalde dat 
het niet het Van Berkelraam was.... 
Fam. Naaktgeboren woonde met zoon 
Aad en dochter Moniek tegenover de 

winkel, later op de hoek Persijnstraat. 
Aad had in de jaren tachtig een café 
aan de Noordsingel. Ton leverde ook 
de tip voor de oplossing van de moord 
op het jongetje Nivard van de Heem-
raadsingel. Moord gepleegd door 
kappersknecht van (RVS) Flatkapper 
aan de Beukelsdijk. 1961?

Ronald van der Meer
vandermeer-55d@hotmail.com

Kloosterorden (2)
Even nog een reactie op het stukje van 
Dr. Anton de Man. Wat maakt het uit 
wat voor paters het waren en wat voor 
schoeisel ze droegen. Het is knap om 
zoveel humor en geestigheid in zo’n 
klein stukje te schrijven en ik denk 
dat niet iedereen de strekking van het 
verhaaltje doorheeft. Bijzonder geestig 
geschreven, een erg leuk verhaal, laat 
dat gezegd wezen. Misschien dat er 
nu nog getwijfeld gaat worden over 
het merk sigaren, maar dat horen we 
dan wel weer van iemand die het ver-
haaltje niet goed begrepen heeft. Zie 
uit naar het volgende stukje van Dr. 
Anton de Man (laat een goed verhaal 
niet bederven door bepaalde feiten).

Th.M.Dedel
t.dedel2@upcmail.nl

Gele verf was duur
Dikwijls gaan wij even zitten. Voor 
de koffie. Met ons zessen. Dan komen 
oude verhalen boven. De dame naast 
mij vertelde dat de trams vroeger altijd 
geel waren. En dat Mijnheer de Rech-
ter de tram gelijk gaf bij elke botsing. 
‘Gele verf is duur’ heette dat.
Toen haar dochter 19 was, haalde zij 

haar rijbewijs. Gelukkig had Ma een 
auto bij elkaar gespaard. Natuurlijk 
mocht dochterlief de auto lenen. Zij 
reed tegen lijn 4 op. Natuurlijk belde 
zij moeder. Die vloog de stad door. 
Daar zat het kind naast de verfrom-
melde auto. De moeder huilde hardop. 
“Mamma, ben je boos op mij?” Maar 
dat was het niet. De auto bekeek zij 
niet eens. Moeder was blij, blij, blij, 
dat haar kind niets mankeerde.

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl

Verdronken buurjongetje 
Ergens in het begin van de jaren 60 
vernamen wij – ik woonde nog bij 
mijn ouders thuis -, dat er een buur-
jongetje vermist werd dat woonde aan 
de kant van de Allard Piersonstraat bij 
het Mathenesserplein. Wij woonden 
aan de andere kant, richting Ael-
brechtsplein/Beukelsweg. Het ventje 
had destijds ongeveer dezelfde leeftijd 
als ik. Hij was al een paar dagen zoek. 
Normaliter ging mijn vader ‘s avonds 
weleens wandelen langs de Schie bij 
de Aelbrechtskade. Op een keer, in die 
tijd, kwam hij thuis met de medede-
ling dat hij in het water van de Schie 
een plastic kinderschoentje had zien 
drijven. Het was in die periode dat het 
buurjongetje gezocht werd. Na enig 
overleg met mijn moeder besloot hij 
toen na enig twijfelen toch maar de 
politie te bellen. Je weet maar nooit… 
Kort na dat telefoontje kregen wij 
bezoek van twee politiemannen van 
het Haagse Veer. Eén van de twee was 
de toenmalige inspecteur van politie, 
Jan Blaauw. Gezien mijn leeftijd, ik 
was een jaar of tien, heb ik toen niet 

zoveel van de discussie van mijn 
ouders en de dienders meegekregen. 
Wat ik wel begreep, is dat zij het erg 
op prijs stelden dat mijn vader hen 
gebeld had. Niet veel later hebben 
wij vernomen dat het jongetje bij 
zoekacties door de politie inderdaad 
in de Schie was aangetroffen. Of dit te 
danken was aan de tip van mijn vader 
ben ik nooit te weten gekomen. Dat 
zou mijnheer Blaauw wellicht kunnen 
bevestigen. Deze zaak heeft destijds 
veel indruk op mij gemaakt, omdat 
het om een leeftijdsgenootje ging. Met 
vriendjes speelde ik ook vaak bij de 
opslagplaatsen van de schepen langs 
de Schie, dus ik had ook dat jongetje 
kunnen zijn.

R.W. Hordijk
Ridderkerk
ronald_hordijk@yahoo.com

Bombardement
Mijn vader was een zevenjarige jon-
gen in Rotterdam-Zuid toen de oorlog 
begon. Op de dag van het bombar-
dement zou hij eigenlijk met zijn zus 
en ouders naar familie in noord gaan, 
maar door omstandigheden ging dat 
niet door. Hadden ze wel gegaan, 
was het misschien allemaal anders 
gelopen.
Mijn opa kreeg een oproep om in 
Duitsland te gaan werken, hij heeft 
dit gedaan en liet dus zijn vrouw en 
kinderen achter. Om aan eten te ko-
men heeft eerst mijn oma en later mijn 
vader gevaarlijke reizen ondernomen. 
Vooral in de hongerwinter was het 
erg zwaar. Soms was het avondmaal 
alleen een Haags hopje. Zijn reizen 
gingen zelfs naar, stiekem met de 
trein, Markelo, waar zijn zus ook een 
tijdje op een boerderij gewoond heeft. 
Hij heeft vele verhalen over deze 
moeilijke tijd. Ik ben supertrots op 
mijn vader.

Ingrid Klomp
06-46250781
Ingridk69@hotmail.com

Croosboot
Naar aanleiding van geweldige bericht 
dat de Croosboot weer gaat varen het 
volgende. Succes heeft vele vaders, en 
één van hen is opbouwwerker Rieks 
Westrik, in de jaren 80 werkzaam 
bij het wijkorgaan Crooswijk. De 
rondvaartboot tussen Crooswijk en 
de Rottemeren ging eind jaren tachtig 
van start als werkloosheids-project. 
Opbouwwerker Rieks Westrik spotte 
Dick Aaij, die de eerste schipper werd 
van de Croosboot. Het initiatief hield 
zoals bekend zo’n dertig jaar stand en 
veel Rotterdammers uit Crooswijk en 
daarbuiten maakten de tocht over de 
Rotte. Het ‘zelfvoorzieningsproject’ 
werd toeristische atractie.
#rijnmond

Anne van Veenen
oud-directeur Instituut Opbouwwerk 
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Kloosterorden (1)
Mijnheer De Man knoeit in deze rubriek 
nogal met kloosterorden. Jarenlang 
ben ook ik onderwezen door de paters 
Franciscanen van het Sint Franciscus 
College aan de Beukelsdijk. Maar het is 
niet vanzelfsprekend aan te nemen, dat 
in het Sint Franciscus Gasthuis dan ook 
zusters van de orde der Franciscanessen 
werkten. Het eerste katholieke zieken-
huis in Rotterdam werd in 1892 gesticht 
door pater Franciscaan Hubertus Kusters 
van de in mei 1940 gebombardeerde Sint 
Rosaliakerk aan de Leeuwenstraat in 
het centrum. Hij legde statutair de naam 
Sint Franciscus Gasthuis vast. Het eerste 
ziekenhuis was gevestigd aan de Oppert 
en telde slechts 20 bedden. De congre-
gatie van de zusters Augustinessen in Delft stelden vijf zusters beschikbaar om hulp te bieden in het kleine ziekenhuis. 
Op 19 juni 1893 verhuisde het Gasthuis naar de Schiekade, waaraan in 1931 een nieuwe vleugel werd toegevoegd. In 
december 1975 vertrok het ziekenhuis van de Schiekade naar de Kleiweg in Schiebroek. Nog steeds verleenden de zusters 
Augustinessen in het Gasthuis adequate zorg. In 2005 werd afscheid genomen van de laatste actieve zusters. Inmiddels 
is het ziekenhuis gefuseerd met het Vlietland ziekenhuis in Schiedam en heeft het Gasthuis afstand genomen van de 
katholieke identiteit. Beide ziekenhuizen opereren nu onder de naam ‘Franciscus’, met als locaties ‘Vlietland’ (Schiedam) 
en ‘Gasthuis’ (Rotterdam). In 2012 is onder mijn voorzitterschap van de Historische Commissie ter gelegenheid van 
het 120-jarig bestaan van het SFG een jubileumboek uitgekomen. Op de bijgevoegde foto uit het boek ‘Sint Franciscus 
Gasthuis 1892-2012’ staan drie zusters Augustinessen van het eerste uur. (foto: Aad Koster)

Aad Koster (a.koster47@gmail.com)

Film over Rotterdamse Veemarkt
Je kan het nu bijna niet meer geloven, een veemarkt midden in de stad! In de 
wijk Rubroek is alleen nog de Veemarktstraat te vinden, die verwijst naar het 
verleden. De veemarkt was van 1867 tot 1974 gevestigd op een terrein aan de 
Goudserijweg en de Hugo de Grootstraat. `s Maandags werden er varkens en 
schapen verhandeld en dinsdag waren de koeien en paarden aan de beurt. Het 
grootste deel van het aangevoerde vee was bestemd voor de consumptie en 
ging na de verkoop direct naar het nabij gelegen openbaar slachthuis aan de 
Boezemstraat. In 1939 filmde Joh. De Boom de bedrijvigheid op de markt die 
met veel handjeklap gepaard ging. Zijn beelden waren de basis voor een leuk 
filmpje over dit stukje Rotterdamse geschiedenis dat Bas Romeijn maakte. 
Het is nu te zien is op zijn website https://basromeijnfilms.blogspot.com



Beginnerscursus bridge met 
twee gratis proeflessen
Dit is uw kans om, voordat u zich aan 
de cursus en de betaling verbindt, rus-
tig te bepalen of bridge ook iets voor 
u is. Denksportcentrum de Lombard 
organiseert namelijk een Beginners-
cursus Bridge met Bedenktijd. Tijdens 
twee gratis proeflessen krijgt u uitleg 
over het verloop van de cursus en een 
voorproefje van de theorie en praktijk. 
Pas na de twee gratis proeflessen 
beslist u of u gaat deelnemen aan 
de cursus van twaalf weken of niet. 
Heeft u nog geen bridgepartner? Geen 
enkel probleem, die vinden wij voor 
u! De twee gratis proeflessen worden 
gegeven op woensdagavond 22 januari 

en 29 januari 2020. Aanvang: 19.45 
uur tot ongeveer 22.15 uur. De Begin-
nerscursus bridge begint op woens-
dagavond 5 februari 2020, omvat 
twaalf lessen en eindigt 22 april 2020. 
Aanvang: 19.45 uur tot ongeveer 
22.15 uur. Locatie: Denksportcentrum 
Rotterdam, Lombardkade 28, Rot-
terdam. Bij de lessen gebruiken we het 
boekje ‘Leer bridge met Berry 5, deel 
1’ van oud-wereldkampioen Berry 
Westra. Voor meer informatie zie 
www.denksportcentrumdelombard.nl

Speciale Kerstactie in Ba-
rendrecht
Onder het motto ‘De dijken op, de pol-
der in!’ organiseren Hans Hartmann 

wandelingen, Vereniging voor wande-
laars Te Voet’ en TOP- routenetwerken 
donderdag 26 december een speciale 
Kerstactiviteit vanuit Recreatieboerde-
rij De Kleine Duiker in Barendrecht, 
nabij Toeristisch Overstappunt (TOP) 
Zuidpolder. De activiteit is een com-
binatie van wandelingen van 5, 7, 9 of 
15 kilometer (Kosten € 2,00/kinderen 
t/m 12 jaar € 0,50), bezoek aan de 
buitengewoon fraaie Recreatieboerde-
rij De Kleine Duiker versterking van 
de inwendige mens: broodje kaas, kop 
koffie of thee is beschikbaar. Deelne-
mers aan de wandeling kunnen tussen 
10.30 en 14.30 uur starten vanaf 
Recreatieboerderij De Kleine Duiker, 
Derde Barendrechtseweg 511, 2991 
SH Barendrecht. Aanbevolen route 
onder meer: A29 afrit 20 Barendrecht, 
onderaan afrit, bij verkeerslichten, 
linksaf richting Barendrecht (RING/
Oude Maas). Weg rechtdoor gaand 
volgen. Voorbij kerk aan linkerzijde, 
bij rotonde, rechtsaf richting Heerjans-
dam, (u heeft de Kleine Duiker gelijk 
aan linker zijde). Na 250 m, parkeren 
aan linker zijde (GPS-coördinaten 
N51 50.375 E4 32.199). Informatie 
over deze activiteit kunt u woensdag 
26 december krijgen bij het startpunt. 
Meer informatie: hartmann44@zon-
net.nl

Dame gezocht
Nog goed ter beenzijnde 80+ man, 
goed uitziend, zoekt bij deze een 
dame, om samen nog wat van het 
leven te maken. Graag email kroe-
zenjd@gmail.com of 06-41921282.

Album
Uit een nalatenschap heb ik een 
album verkregen met (jeugd)foto’s 
van Pieter W. De Graaf, naar verluid 
geboren op 2-1-1943 te Liverpool en 
gestorven rond 1982 te Rotterdam. Hij 
zou getrouwd zijn geweest met M.H. 
de Romph. Zijn moeder heette Mary 
Flynn. Hoewel ik de man niet heb 
gekend, vind ik het zinloos dit album 
zo maar weg te gooien. Ik kan mij 

namelijk voorstellen dat ik er iemand 
een groot plezier mee kan doen. Be-
langstellenden kunnen contact met mij 
opnemen via ton.vandoorn@ziggo.nl.

Ton van Doorn

Bioscoopborden
Als oud-medewerker van een reclame-
atelier verbaas en erger ik me steeds 
meer over de mythe van de bioscoop-
reclame. De mythe dat reclameatelier 
Leo Mineur de gevelreclame voor 
vele bioscopen gemaakt zou hebben. 
Van 1955 tot 1971 heb ik gewerkt bij 
reclameatelier Schrijver. Jarenlang in 
de Bloklandstraat (straat waar Coen 
Moulijn woonde), later verhuisd 
naar de Voorhaven Delfshaven. Wij 
hadden nogal wat bioscoopborden te 
beschilderen, dacht ik zo. De volgende 
theaters: Lutusca, Arena, Victoria, 
Prinses, Colosseum, Metro, Harmonie, 
Lumière, Luxor, Corso, Thalia, Cine-
rama, Passage. Welke borden maakte 

Mineur dan wel allemaal? Misschien 
waren er nog bioscopen die ik niet 
kende, maar erg veel zullen het toch 
niet geweest zijn. Merkwaardig dat 
men toch altijd Leo Mineur noemt als 
makers van die filmborden. Misschien 
zijn er onder de lezers mensen die 
dit kunnen verklaren. Ik zou het leuk 
vinden als er oud-collega’s ook willen 
reageren.

Cok van der Reijden
Zaagmolen 5
2906 RJ Capelle aan den IJssel
cenavanderreijden@casema.nl

Voetbalboeken
Wegens beëindiging van mijn hobby 
wil ik vragen of er iemand belangstel-
ling heeft voor mijn boeken, VHS-
video’s en dvd’s.

P. v.d. Veer
06-25015047
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Melkboer
Naar aanleiding van het verhaal in De Oud-Rotterdammer over melkboeren 
stuur ik hierbij een foto van de bakfiets van melkboer P.Slee (mijn vader) op 
de ‘s Gravendijkwal, genomen rond 1935-1940. Op de foto is te zien dat de 
tunneltraverse nog niet is aangelegd. Mijn overgrootvader Slee vestigde zich 
al in 1870 in de Zevenhuissteeg als melkboer. In 1873 vestigde hij zich op de 
Westzeedijk 33 (later verhuisde hij naar nr. 40). Zijn broer nam de zaak in de 
Zevenhuissteeg over, een andere broer had een melkzaak in de Zijl. Mijn opa 
nam de zaak op de Westzeedijk van mijn grootvader weer over. In die tijd 
waren er dus drie melkzaken Slee in het oude centrum van Rotterdam. Ik ben 
bezig een boek te schrijven over mijn familie Slee. Zijn er nog mensen die 
oude foto’s of verhalen hebben over de Zevenhuissteeg, de Westzeedijk of de 
‘s Gravendijkwal 126? Ook zoek ik informatie over de Stoomzuivelfabriek 
Schieland. Deze werd in 1919 opgericht, nu precies 100 jaar geleden, door 
een broer van mijn opa. Aanvankelijk zat deze in de Davidsstraat op nummer 
14-18. Later verhuisde deze naar de Johan Idastraat. Ik zou heel blij zijn met 
alle informatie, foto’s etc. die u met mij wil delen. Alles is welkom.

Gabriel Slee
runcina@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)                        € 105,00 (buitenland)

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

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

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

Nanette Elisabeth 
Lissauer
De Joodse advocate Nanette 
Elisabeth Lissauer betrekt 
juni 1941 een kamer aan de 
Paetsstraat 13A in Blijdorp. 
Ze woont in bij Filip van Bu-
ren en zijn gezin. Op verzoek 
van de Inlichtingendienst 
wordt Nanette in juni 1942 
gearresteerd, reden onbekend. 
Enkele maanden in de poli-
tiecel volgen. Een deportatie naar Westerbork, gepland op 9 oktober 1942, 
lijkt niet door te zijn gegaan. Nanette is nooit in het kamp geweest. In plaats 
daarvan lijkt ze vertrokken naar het buitenland, waarschijnlijk Frankrijk. In 
augustus 1945 is Nanette terug in Nederland, mei 1946 vertrekt ze, inmiddels 
zwanger, naar de VS waar ze de rest van haar leven woont. Wie kan mij meer 
vertellen over Nanette Elisabeth Lissauer, Filip van Buren of de Paetsstraat 
tijdens de bezetting?
Esther van Maarschalkerwaard (esthermvm@telfort.nl)

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

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

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

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan 
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt 
verzocht met de uitgever contact op te nemen 
voor het treffen van een regeling.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Horizontaal
1. plaats in Noord-Holland; 7. plaats in Groningen; 12. Leidse Onderwijs Instelling (afk.); 13. plaats in Drenthe; 14. laagte tus-
sen twee bergen; 15. maanstand (afk.); 17. Zwitserse hoofdstad; 19. deel van huis; 21. wereldrecord (afk.); 22. sporenplant; 
24. plaats in Zuid-Holland; 27. corpulent (lijvig); 28. jongensnaam; 30. Nederlandse omroepvereniging (afk.); 31. eikenschors; 
32. behoeftige; 33. Engels bier; 35. niemand uitgezonderd; 37. familielid; 38. plaats in Overijssel; 41. klein paardje; 42. schil-
derstuk op natte kalk; 44. Arabische vorst; 46. schietschijf (roos); 47. in koortstoestand praten; 48. plaats in Noord-Brabant; 
49. plaats in Gelderland; 50. deel van windmolen; 52. jongensnaam; 54. alles bijeengeteld; 56. zwarte kleverige stof; 58. 
grondverzetmachine; 61. voorzetsel; 62. peulvruchten; 64. ziektekostenregeling asielzoekers (afk.); 65. doelpunt; 67. bloei-
wijze; 68. uit aller naam (afk.); 70. rivier in Duitsland; 72. griezelig; 73. plaats in Noord-Holland; 76. Sociaal Economische 
raad (afk.); 77. den lezer heil (Lat. afk.); 78. zuivelproduct; 79. voedsel; 81. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 82. plaaggeest; 
83. kwestie (onderwerp); 84. flesafsluiting; 86. plaats in Noord-Holland; 87. plaats in Zuid-Holland.
Verticaal
1. plaats in Noord-Brabant; 2. aluminium (scheik. afk.); 3. zeehond; 4. hijswerktuig; 5. spreuk in de Hindoegodsdienst; 6. win-
tervoertuig; 7. plaats in Gelderland; 8. plaats in Noord-Holland; 9. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 10. inhoudsmaat 
(afk.); 11. plaats in Overijssel; 16. schamele woning; 18. kledingstuk; 20. binnenvaartuig; 21. jongensnaam; 23. dierenverblijf; 
25. vertaler; 26. opening (gat); 27. vochtige grond (slijk); 29. plaats in Overijssel; 32. plaats in Gelderland; 34. rivier in Utrecht; 
36. plaats in Utrecht; 37. Deense muntsoort; 39. dorp in Drenthe; 40. in het geheel niets; 42. deel van de beurs (stock); 43. 
misdaad (Engels); 45. opstootje; 46. rivier in Engeland; 51. European Article Numbering (afk.); 53. doe het zelf (afk.); 54. 
plaats in Limburg; 55. rivier in Spanje; 56. wijnsoort; 57. elitegroep; 59. kunstig vaatwerk; 60. plaats in Utrecht; 62. zwembad 
(waterbekken); 63. tegenslag (strop); 66. gewicht; 67. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 69. vochtig; 71. kip 
(kloek); 73. karakter (inborst); 74. plaats in Gelderland; 75. honingdrank; 78. voertuig op twee wielen; 80. gevangenis; 82. 
Salvation Army (afk.); 85. plaats delict (afk.).

De oplossing van de Kerstpuzzel in het vorige nummer luidde:

Wie hangt de lampjes in de boom?

De prijswinnaars maken we bekend in het eerste nummer van het nieuwe jaar. Maar op de valreep van het nieuwe 
jaar hebben we nog een extra ‘gewone’ puzzel. Daarmee is ook weer een leuke prijs te winnen. Doet u weer mee?

De prijs is ditmaal een exemplaar van het boek Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de twintigste eeuw van Tinus 
en Bep de Does. Vijf prijswinnaars krijgen ieder een exemplaar toegezonden.

Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplos-
sing voor DONDERDAG 2 JANUARI 2020 12.00 UUR naar 
info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rot-
terdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal  1. plaats in Noord-Holland; 7. plaats in Groningen; 12. Leidse Onderwijs Instelling (afk.); 13.
plaats in Drenthe; 14. laagte tussen twee bergen; 15. maanstand (afk.); 17. Zwitserse hoofdstad; 19. deel
van huis; 21. wereldrecord (afk.); 22. sporenplant; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. corpulent (lijvig); 28. jon-
gensnaam; 30. Nederlandse omroepvereniging (afk.); 31. eikenschors; 32. behoeftige; 33. Engels bier; 35.
niemand uitgezonderd; 37. familielid; 38. plaats in Overijssel; 41. klein paardje; 42. schilderstuk op natte
kalk; 44. Arabische vorst; 46. schietschijf (roos); 47. in koortstoestand praten; 48. plaats in Noord-Brabant;
49. plaats in Gelderland; 50. deel van windmolen; 52. jongensnaam; 54. alles bijeengeteld; 56. zwarte kle-
verige stof; 58. grondverzetmachine; 61. voorzetsel; 62. peulvruchten; 64. ziektekostenregeling asielzoe-
kers (afk.); 65. doelpunt; 67. bloeiwijze; 68. uit aller naam (afk.); 70. rivier in Duitsland; 72. griezelig; 73.
plaats in Noord-Holland; 76. Sociaal Economische raad (afk.); 77. den lezer heil (Lat. afk.); 78. zuivelpro-
duct; 79. voedsel; 81. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 82. plaaggeest; 83. kwestie (onderwerp); 84. flesaf-
sluiting; 86. plaats in Noord-Holland; 87. plaats in Zuid-Holland.

Verticaal  1. plaats in Noord-Brabant; 2. aluminium (scheik. afk.); 3. zeehond; 4. hijswerktuig; 5. spreuk in
de Hindoegodsdienst; 6. wintervoertuig; 7. plaats in Gelderland; 8. plaats in Noord-Holland; 9. Nederlandse
Aardolie Maatschappij (afk.); 10. inhoudsmaat (afk.); 11. plaats in Overijssel; 16.  schamele woning; 18. kle-
dingstuk; 20. binnenvaartuig; 21. jongensnaam; 23. dierenverblijf; 25. vertaler; 26. opening (gat); 27. voch-
tige grond (slijk); 29. plaats in Overijssel; 32. plaats in Gelderland; 34. rivier in Utrecht; 36. plaats in Utrecht;
37. Deense muntsoort; 39. dorp in Drenthe; 40. in het geheel niets; 42. deel van de beurs (stock); 43. mis-
daad (Engels); 45. opstootje; 46. rivier in Engeland; 51. European Article Numbering (afk.); 53. doe het zelf
(afk.); 54. plaats in Limburg; 55. rivier in Spanje; 56. wijnsoort; 57. elitegroep; 59. kunstig vaatwerk; 60.
plaats in Utrecht; 62. zwembad (waterbekken); 63. tegenslag (strop); 66. gewicht; 67. alleenstaande min-
derjarige asielzoeker (afk.); 69. vochtig; 71. kip (kloek); 73. karakter (inborst); 74. plaats in Gelderland; 75.
honingdrank; 78. voertuig op twee wielen; 80. gevangenis; 82. Salvation Army (afk.); 85. plaats delict (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Rotterdam West
Leuke artikelen die in de laatste kranten te lezen 
waren over Rotterdam west. Mijn eerste zeven 
jaar woonden we in de Hugo Molenaarstraat. Ook 
ik ben wel door kapper Nobel aan de Beukelsdijk 
geknipt. Een salon in een benedenwoning. Niet erg 
kindvriendelijk, prikkende shampoo, een krijspar-
tij... Ton Versloot schrijft dat zijn moeder hem door 
kappersknecht Henk liet knippen. Mijn moeder 
ging vervolgens naar Davids op de Beukelsweg. 
Ook een kapper die in zijn woonkamer een salon 
hield. Mevrouw Davids hanteerde eveneens de 
kappersschaar. Toen zij naar het oosten van het 
land verhuisden, werd kapper Henk Essing aan de 
Middenhoefstraat mijn kapper. Hij kon wèl goed 
met de jeugd overweg, op woensdagmiddag was 
het kinderknippen. De volwassenenlectuur was 
vervangen door stapels stripbladen als Pep en 
Donald Duck.
Terug naar het Burgemeester Meineszplein. Bij de 
knipperbol voor de deur van Nobel was op de hoek 
een moderne Jaminwinkel; mijn vader kocht er 
voor mijn moeder wel eens kersenbonbons. Lustte 
ik ook... Naast Jamin was Foto Sven, daar kwamen 
onze foto’s vandaan en een paar huizen verder was 
onze tandarts Casteleijns. Op de hoek een dames-
kapper, Aleman. Bij de bushalte van lijn 44 steken 
we de Meineszlaan over. ‘Onder de galerij’ vier 
winkels: soms haalden mijn moeder groente bij De 
Jonge, ernaast plantenwinkel Floralia, huishou-
delijke artikelen de Huishoudshow met heel veel 
kop-en-schotels. Op de hoek een kaaswinkeltje, 
later een radio- en tv-winkeltje. Voor deze winkels 
de Van Ditmarkiosk met reclameborden voor Het 
Rotterdamsch Parool. We lopen richting Van Cit-
terstraat, waar we de meeste groenten haalden bij 

Pijper.
Nog eens oversteken, op de hoek Breedveld, siga-
renwinkel en ernaast het Kousenhuis en filiaal van 
bakker Van der Meer & Schoep. Ook hier kochten 
we wel, hoewel hun bezorger met de handkar 
ook bij ons aan de deur kwam. Foto Posse was de 
volgende winkel en een parfumerie sloot de, rij in 
de jaren zestig althans, af.
Om de hoek met de Beukelsweg was de bakkerij 
van genoemde bakker, waar ook de bakkerswagens 
werden gestald. Na de bouw van de grote, nog 
steeds bestaande, bakkerij in de Spaanse Polder 
kwam hier de houtwinkel van Aad van Leeu-
wen. Een soort bouwmarkt avant-la-lettre. Bij de 
tramhalte steken we tenslotte over, daar was de 
moderne drogist De Vijzel, met een dubbele winkel 
(nu tapijthandel). Gaan we verder: CooP de Voor-
uitgang, een juwelier, een stomerij, Pleinzicht voor 
sigaren en sigaretten, kantoorboekhandel de Boeck 
met in de kersttijd een etalage vol kerstboomver-
sieringen, een filiaal van de Boerenleenbank, een 
groentenwinkel en na twee woningen de grote 
slagerij van Wensveen op de hoek met de Beukels-
dijk. Hiermee zijn we terug op het beginpunt van 
onze ronde langs het Burgemeester Meineszplein.
Oorspronkelijk waren er weinig winkels, woon-
huizen werden verbouwd tot winkel. Waar nu op 
nummer 29 een zonnestudio is, woonde honderd 
jaar geleden de jonge Marten Toonder, de schepper 
van onder andere Tom Poes en Heer Bommel. Hun 
verhalen waren òòk te lezen bij kapper Essing en 
te koop bij de kiosk Van Ditmar! Aanvullingen en 
verbeteringen zijn welkom.

Ronald van der Meer
vandermeer-55d@hotmail.com

Kromhout motoren
Bij het zien van foto 312, het schip in het ijs, op pagina 13, dacht ik meteen aan een soortgelijke 
– tegenovergestelde – foto die ik na het overlijden van mijn ouders kreeg. “Ook genomen op de 
Aelbrechtskade, ter hoogte van de reparatie-afdeling van de Kromhout Motorenfabriek, destijds 
gevestigd in Amsterdam. Bij het filiaal aan de Aelbrechtskade lagen schepen met een Kromhout-
scheepsmotor ter reparatie. De groep van vijf mannen vormde het kantoorpersoneel. De tweede man 
van links, met lange jas en alpino, is mijn vader, G. van Asperen. Hij was boekhouder en werkte hier 
meer dan 25 jaar. Er staat geen datum achterop de foto, maar gezien de situatie (5 mannen – 2 even 
groot en 3 wat korter en bij de achterzijde van het schip) zouden dezelfde omstandigheden kunnen 
zijn. Mijn vader leefde van 1918 – 1997.’’
Janny van der Slik-van Asperen (jannyenmaarten@hotmail.nl)

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.TANTE POST

De foto uit ‘Rotterdam 
gefotografeerd’ (foto: 
Henk Hartog)

De tegenovergestelde 
opname. (foto: Flip van 
den Bergh)
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Horizontaal  1. plaats in Noord-Holland; 7. plaats in Groningen; 12. Leidse Onderwijs Instelling (afk.); 13.
plaats in Drenthe; 14. laagte tussen twee bergen; 15. maanstand (afk.); 17. Zwitserse hoofdstad; 19. deel
van huis; 21. wereldrecord (afk.); 22. sporenplant; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. corpulent (lijvig); 28. jon-
gensnaam; 30. Nederlandse omroepvereniging (afk.); 31. eikenschors; 32. behoeftige; 33. Engels bier; 35.
niemand uitgezonderd; 37. familielid; 38. plaats in Overijssel; 41. klein paardje; 42. schilderstuk op natte
kalk; 44. Arabische vorst; 46. schietschijf (roos); 47. in koortstoestand praten; 48. plaats in Noord-Brabant;
49. plaats in Gelderland; 50. deel van windmolen; 52. jongensnaam; 54. alles bijeengeteld; 56. zwarte kle-
verige stof; 58. grondverzetmachine; 61. voorzetsel; 62. peulvruchten; 64. ziektekostenregeling asielzoe-
kers (afk.); 65. doelpunt; 67. bloeiwijze; 68. uit aller naam (afk.); 70. rivier in Duitsland; 72. griezelig; 73.
plaats in Noord-Holland; 76. Sociaal Economische raad (afk.); 77. den lezer heil (Lat. afk.); 78. zuivelpro-
duct; 79. voedsel; 81. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 82. plaaggeest; 83. kwestie (onderwerp); 84. flesaf-
sluiting; 86. plaats in Noord-Holland; 87. plaats in Zuid-Holland.

Verticaal  1. plaats in Noord-Brabant; 2. aluminium (scheik. afk.); 3. zeehond; 4. hijswerktuig; 5. spreuk in
de Hindoegodsdienst; 6. wintervoertuig; 7. plaats in Gelderland; 8. plaats in Noord-Holland; 9. Nederlandse
Aardolie Maatschappij (afk.); 10. inhoudsmaat (afk.); 11. plaats in Overijssel; 16.  schamele woning; 18. kle-
dingstuk; 20. binnenvaartuig; 21. jongensnaam; 23. dierenverblijf; 25. vertaler; 26. opening (gat); 27. voch-
tige grond (slijk); 29. plaats in Overijssel; 32. plaats in Gelderland; 34. rivier in Utrecht; 36. plaats in Utrecht;
37. Deense muntsoort; 39. dorp in Drenthe; 40. in het geheel niets; 42. deel van de beurs (stock); 43. mis-
daad (Engels); 45. opstootje; 46. rivier in Engeland; 51. European Article Numbering (afk.); 53. doe het zelf
(afk.); 54. plaats in Limburg; 55. rivier in Spanje; 56. wijnsoort; 57. elitegroep; 59. kunstig vaatwerk; 60.
plaats in Utrecht; 62. zwembad (waterbekken); 63. tegenslag (strop); 66. gewicht; 67. alleenstaande min-
derjarige asielzoeker (afk.); 69. vochtig; 71. kip (kloek); 73. karakter (inborst); 74. plaats in Gelderland; 75.
honingdrank; 78. voertuig op twee wielen; 80. gevangenis; 82. Salvation Army (afk.); 85. plaats delict (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Lochemseweg 37
7244 RR Barchem
Tel.  0573 298 900

 info@hotelbonaparte.nl.  
www.hotelbonaparte.nl

Hotel | Restaurant | Conferenties | Wellness
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