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Handjeklap op Rotterdamse veemarkt
Toen ik als klein ventje in
1953 in de vakantietijd met
mijn vader mee ging op maandag en dinsdag met de veewagen naar de veemarkt van
Rotterdam waren dat voor mij
uitjes om nooit te vergeten.

Deze week o.a.:

Starrenburgschool
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De markten begonnen altijd vroeg in
de morgen. Het was er heel druk met
boeren, veehandelaren, veedrijvers,
slagers, grossiers en exporteurs, met
die prachtige zwart- en roodbonte
koeien, ossen, stieren, schapen enzovoorts. Het was loven en bieden met
het historische handjeklap.
Koninginnekerk
De heren veehandelaren brouwden
een taal uit waarvan ik niets begreep
en schreeuwden soms: ‘’Daar doe ik
het niet voor’’, terwijl ze tegelijkertijd
met een grote klap op de hand van de
bieder sloegen. Daarna ging het loven
en bieden verder. Ik dacht dan, ‘’die
worden het nooit eens.” Totdat de
bieder een geweldige klap gaf en zei:
“Dit is mijn uiterste prijs”, waarna de
aanbieder zijn grote handen omhoog
gooide en schreeuwde; ‘’Geluk”,
een grote klap op zijn hand gevende!
Het was een kleurrijke veemarkt, die
markt van Rotterdam. ‘s Morgens
vroeg liep je over de markt en zag je
de zon opkomen in het oosten langs
die prachtige torens van die mooie
Koninginnekerk (helaas gesloopt).
Dan zag je de damp langzaam van
die duizenden koeienruggen omhoog
komen door de heerlijke warmte van
de vroege zonnestralen.
Wanneer de heren slagers/exporteurs
25 koeien hadden gekocht, dreven de
veedrijvers de beesten naar de veelading. Dan liep je als klein ventje erachter, om ze langzaam op te jagen als
ze niet wilden. Nadat de koeien bij de
veelading vastgezet waren, gingen we
de beesten laden. De chauffeurs van
de veewagens helpende, schreeuwden
de veedrijvers, “pinkhof of cadix”!
Daar begreep ik helemaal niets van.
Dat schreeuwden die mensen altijd om
de bezoekers van die drukke veemarkt
te waarschuwen, als er weer een kop-
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Loven en bieden op de Rotterdamse veemarkt. (foto: Jan Roovers)

pel wilde koeien of een gevaarlijke
stier aankwam; dat was, dat ze maar
snel opzij moesten!
Als we vroeg op de veemarkt aankwamen, gingen we altijd bij een
vaste ober koffiedrinken. Die heette
Louis. Dat was vlak bij de omroep in
de grote kantine van de veemarkt, die
vol zat met kooplui. Het waren meest
koffieklanten, maar sommigen zag
ik al achter een borrel zitten. Brrr, zo
vroeg in de morgen! Iedereen rookte,
sommige heren rookten dikke sigaren.
Met het geroezemoes van de vele handelaren en kooplui was het een mooi
samenzijn daar in die mistige, naar
veel rook en vee stinkende drukke
kantine.
De veedrijvers
Op de Rotterdamse veemarkt liepen
tientallen veedrijvers, die de beesten
vanaf de veemarkt naar het slachthuis
dreven, daar in de buurt. Er waren
twee veedrijvers die ik niet ben vergeten. Ze heetten Cor en Freek. Deze
twee lustten graag jenever. Trouwens,
dat lustten die drijvers allemaal. Dat
kwam zeker door de kou ‘s winters.

Cor Spek ben ik later nog vele malen
tegengekomen. Hij werkte in het bedrijf waar mijn vader werkte, namelijk
veetransportbedrijf J. Buitelaar en
zonen. Nou ging er een verhaal rond
de veemarkt, dat veedrijver Freek een
groot geldbedrag had bemachtigd.
Hoe en waar wisten we niet, maar
dat bedrag had hij ‘s nachts heel diep
begraven, ergens bij het Hofplein.
Freek heeft een tijd vastgezeten. Toen
hij vrij kwam, ging hij weer koeien
drijven. Na een tijdje, toen Freek
‘s nachts met een schop zijn poen
wilde gaan opgraven, liep hij naar het
Hofplein. Tot zijn verbijstering hadden
ze, waar hij het geld begraven had, het
grote Shell kantoor gebouwd. Toen
het terrein bij het Hofplein bouwrijp
gemaakt werd, is er waarschijnlijk een
onbekende dragline-machinist met
de poet vandoor gegaan. En die heeft
er wijselijk nooit over gepraat, maar
zeer zeker van genoten! Freek had al
die jaren voor niks vast gezeten. Hij
had altijd ontkend en dacht die poen
is van mij, die ga ik, als ik los kom,
daar opgraven en ga dan feestvieren…
Althans dat verhaal ging over de

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten
010 418 23 33 | www.hess.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

veemarkt. Of het waar is? Daar ben ik
nooit achtergekomen.
De andere veedrijver Cor had altijd
een luchtje bij zich. Hij waste zich
nooit. In de volksmond heet dat: “hij
stonk als een bunzing.” Hij is slecht
aan zijn eindje gekomen. Hij was ‘s
avonds laat dronken de Rijswijkse
Vliet bij Drievliet in gefietst, waar
hij de hele nacht, zich vasthoudend,
aan de kant in het water heeft gelegen
waar ze hem ‘s morgens vonden. Jo
Buitelaar zei: “Is die in ieder geval
goed voorgeweekt.” Hij is direct naar
het ziekenhuis gebracht, schoongeboend en daar is hij de andere dag
helaas overleden.
Dat was het einde van het tijdperk
veedrijvers. Het was een mooie tijd
op die historische veemarkten. Ze
gingen allemaal dicht in verband met
de mond- en klauwzeercrisis. Een
honderden jaren oude cultuur is om
zeep geholpen voor de exportpositie
van Nederland. Ook de gemeentelijke
slachthuizen bestaan niet meer door
te weinig slachtingen en daardoor te
hoge kosten. Al het gemeentelijk personeel werd heringedeeld bij andere

afdelingen. Een paar Nederlandse exportslachterijen houden nu hun hoofd
met (veel personeel) net boven water.
Petje af!
De Rotterdamse veemarkt ontstond
ergens in de middeleeuwen (1300)
op de Nieuwemarkt. In 1853 is de
veemarkt naar het slagveld/Hofplein
verhuisd wegens overlast op de
Nieuwemarkt; in 1867 ging de markt
buiten de stad; Goudserijweg/Hugo de
Grootstraat-Boezemsingel. In 1974 is
de oude veemarkt gesloten. Het Rotterdamse abattoir aan de Boezemstraat
in Crooswijk was al in 1981 onder
gigantische protesten van heel Crooswijk gesloten. Het was onomkeerbaar,
ook hier. In mijn jeugd heb ik tien
jaar, van 1956 tot 1966, op de 17
grootste veemarkten en slachthuizen
van Nederland gewerkt. Eerst als bijrijder, later als privéchauffeur van Jo
Buitelaar, de grote koeienkoopman en
toen vrachtwagenchauffeur. Het was
een tijd om nooit te vergeten!
Piet van der Voort
vdvoortprins@hotmail.com

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

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar
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‘STRICKLEDE’

MEER
MEER INFORMATIE:
INFORMATIE:

Bezichtiging/spreekuur:
Bezichtiging/spreekuur:
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
Aanmelden:
Aanmelden:
Burg. Stulemeijerlaan 291
Burg. Stulemeijerlaan 291
3118 BH Schiedam
3118 BH Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Website: www.stricklede.com
Website: www.stricklede.com

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam

55+
55+ WONINGEN
WONINGEN MET
MET EXTRA’S
EXTRA’S -NIEUWLAND BINNENSTAD
BINNENSTAD
NIEUWLAND
Burg.
Burg. Stulemeijerlaan
Stulemeijerlaan 101-307,
101-307, Schiedam
Schiedam

KENMERKEN:
KENMERKEN:

• Aantal woningen 103
• Aantal woningen 103
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;
een zeer ruime douche/toiletruimte met aaneen zeer ruime douche/toiletruimte met aansluitingen voor wasmachine en condensdroger.
sluitingen voor wasmachine en condensdroger.
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor
(binnengang) en hebben een groot balkon, de
(binnengang) en hebben een groot balkon, de
begane grondwoningen hebben een deur naar het
begane grondwoningen hebben een deur naar het
terras.
terras.
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of
westkant.
westkant.
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid
van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.
van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.
huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)
huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)
water, bewaking en beveiliging.
water, bewaking en beveiliging.
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte
validiteit.
validiteit.

LIGGING:
LIGGING:

• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een
bezorgdienst),
bezorgdienst),
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur.

• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een
• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een
videofooninstallatie (huistelefoon met
videofooninstallatie (huistelefoon met
beeldscherm) en camerabewaking van de
beeldscherm) en camerabewaking van de
hoofdingangen.
hoofdingangen.
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken
van de service- en zorgvoorziening alsmede het
van de service- en zorgvoorziening alsmede het
personenalarmeringssysteem (noodroeppersonenalarmeringssysteem (noodroepinstallatie) die voor eigen rekening door
installatie) die voor eigen rekening door
bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.
bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.
Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid
Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid
van de bewoners altijd voorop staan.
van de bewoners altijd voorop staan.
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige
fietsenberging en een scootmobielruimte.
fietsenberging en een scootmobielruimte.
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.
verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,
verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,
spelletjes, e.d.
spelletjes, e.d.

• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een

huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.
huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe
dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een
dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een
tandartsenpraktijk.
tandartsenpraktijk.

Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

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

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

✓ Het aanmeten, vervaardigen en
aanpassen van alle soorten kunstgebitten
✓ Technische én medische kennis onder
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)
✓ Vergoeding vanuit de zorgverzekering
✓ Vrijblijvend consult
(geen doorverwijzing nodig)

 010 - 763 0600

www.stroobandtandtechniek.nl

 info@stroobandtandtechniek.nl
 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur
vr van 09:00 tot 15:30 uur
 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

•

Kronen

De Oud-Rotterdammer - Zorgspecial 2016
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Oranjeboomstraat had uitstraling
Ik werd blij van het artikel over de Oranjeboomstraat van 24
december 2019 in De Oud-Rotterdammer. Ik ga opschrijven wat
ik ervan weet. Dus ik sta in gedachten op het Noordereiland, met
mijn rug naar de stad. Mijn ogen zien Rotterdam-Zuid, directer omschreven: de wijk Feijenoord. De skyline die mijn blik treft, roept
melancholieke weemoed op.
Daar ligt mijn geboortegrond, achter
die schoorsteenpijp, maar dan iets naar
links op de foto. Daar op nummer 84c,
in de Roentgenstraat, ben ik geboren.
Dat was recht tegenover het hoogste
fabrieksgebouw van de (verdwenen)
bierbrouwerij d’ Oranjeboom. In 1955
heb ik er vakantiewerk gedaan bij de
brouwerij.

in, dan komt na de Spaarbank een
pand waarin een atelier was gevestigd
voor kunstschilders. Een heel bekend
kunstenaar die er werkte was Woody
van Amen. Vervolgens was er een uitrukadres van de Rotterdamse brandweer
en daarnaast, in een steegje, de woning
van de brugwachter van de Hefbrug en
de Koninginnebrug.

Spaarpotje
Het complex was omgeven door
woonstraten. Linksvoor op de foto de
Nassaukade, rechtsom de Oranjeboomstraat en dan linksaf de Roentgenstraat,
achteraan rechtsaf de Nassauhaven en
vervolgens rechtsaf de Stampioenstraat
en achteraan links- en rechtsom de
Oranjeboomstraat. Dat is dus de straat
op de foto waar je zo in kijkt. Op de
rechterzijde zien we het voormalige
politiebureau Nassaukade, met links
daarvan op de hoek het gebouw van de
Spaarbank met de grote ‘S’. Menigeen
heeft daar een bekend spaarpotje van
gekregen.

Margarine
Voorbij de steeg woonde aan de Oranjeboomstraat 11 de familie J. Fransen,
bekend van het transport voor Unilever
(Van de Bergh & Jurgens), beter bekend
als de boterfabriek. Overigens kwam
daar geen echte boter van de lopende
band, maar margarine.
Verder was er de meisjes- en jongensschool met de namen Agnes en
Leonardus van Veghel. Vervolgens een
paar woonhuizen waar onder meer de
familie Lenselink heeft gewoond. Menig afstammeling heeft op de brouwerij
gewerkt.
Er was vervolgens een hofje met
op de muur geschroefd het bekende
tekstbordje ‘Verboden toegang voor
onbevoegden. Artikel 461 Wetboek van

Woody van Amen
Kijken we dieper de Oranjeboomstraat

Bakker J. Jansse met een praalwagen bij de kerk in de Oranjeboomstraat en Persoonsstraat. Foto verzameling Rein Wolters

Strafrecht’. Dat maakte destijds veel
indruk op me. Zoveel zelfs dat ik nu (op
weg naar de 80 jaar) het artikel maar
eens heb opgeslagen om te weten wat er
eigenlijk mee wordt bedoelt. Letterlijk
staat in het Wetboek van Strafrecht:
‘Hij die, zonder daartoe gerechtigd te
zijn, zich op eens anders grond waarvan
de toegang op een voor hem blijkbare
wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen,
wordt gestraft met een geldboete van de
eerste categorie’.
Politieman
Wij speelden daar altijd verstoppertje
en de bewoners werden er ‘knettergek’
van, maar er is nooit een politieagent
aan te pas gekomen. Dan nog een
paar woningen en daar bevond zich

op de hoek van de Roentgenstraat een
filiaal van woninginrichter Storm &
Ranke. Op de andere hoek en verder de
Oranjeboomstraat in zat chocolaterie
Bijenkorf. Daarnaast op 33 bloemisterij D. Snijders, een distilleerderij van
weduwe L.J. Platenburg op 31, twee
viszaken vlak naast elkaar, eentje was
de vishandel ‘Noordzee’ van G. Kremer.
Dan touringcarbedrijf Daniëls State
Express op 39 en 41 en nog veel meer
winkels als die van schoenmakerij Vos.
Wilhelminakerk
Wie weet nog hoe mooi altijd de etalages waren van G. Bijl, de groenteboer
op 59a. Dan was er nog de Wilhelminakerk, die een buffer was tussen
Persoonsstraat en Oranjeboomstraat,
met een mooi plein ervoor met statige

platanen. In 1973 is dit monumentale
gebedshuis ondanks haar uitstekende
akoestiek gesloopt. Fyke Astma heeft
daar veel concerten op het kerkorgel
gegeven.
Er valt nog veel meer te vertellen over
de Oranjeboomstraat en de winkels die
er zaten, zoals Motorhuis Kees en ‘IJs
van Eef, altijd safe’, het oude mannenhuis, clubhuis De Brug (van Sint
Franciscus Liefdewerk) en de praktijk
van huisarts A.B.C. van der Does op
111. En wat te denken van de ooit vier
tramlijnen die door de straat reden: 2,
3, 9 en 12.
Gerard Klück
G.Kluck@kpnplanet.nl

Ach, zou die school er nog wel zijn?
Na het overlijden van Jules Deelder stuitte ik al surfend over de
digitale snelweg op het programma ‘Ferry de Groot en de grote
Rotterdammers’ van RTV Rijnmond. Toevallig kwam op de radio
net het nostalgische lied ‘Ach, zou die school er nog wel zijn’
van Don Quishocking voorbij.
Het viel me op dat in vrijwel al die
portretjes van Bekende Rotterdammers de hoofdpersonen een kijkje
wilden nemen bij hun vroegere school.
Hoe verschillend ook, allen moesten
constateren dat dit gebouw, voor zover
nog overeind, een nieuwe bestemming
heeft gekregen.
Zelf ervoer ik dat al jaren geleden.
Rotterdam is nu eenmaal constant in
beweging. Bij mijn laatste bezoek
aan Rotjeknor constateerde ik dat
mijn lagere school, De Starrenburg
aan de Bilderdijkstraat, een kindercrèche is geworden en de Wolfert van
Borselen aan de Rösener Manzstraat,
waar ik onnoemelijk veel middelbare
onderwijs-wijsheid heb opgedaan,
werd gedeeltelijk een buurtcentrum.
Verlangen
Om met zanger Peter Blanker te
spreken: ‘Ik kan zo waanzinnig en
soms ook zo innig verlangen naar
Spangen’. Ruim een jaar geleden
zette ik daar voor het laatst mijn
voetstappen, dus het moet er maar

weer eens van komen. Ik ben reuze
benieuwd hoe de toegangspoort naar
het Prinses Beatrixpark in Schiedam
er nu uitziet. De laatste keer dat ik
deze aanschouwde was het daar -om
Jules Deelder te citeren- één grote
teringzooi. En de drie flatgebouwen op
het PC Hooftplein, die na de renovatie
de naam ‘Lee Towers’ kregen (met
dank aan Arjen Lubach), zullen toch
zo langzamerhand ook wel opgeleverd
zijn. Waar ik tot slot mee worstel is de
vraag wat er in diergaarde Blijdorp in
de plaats is gekomen van die mooie
leeuwentuin met zijn balustrade, waar
je als kind zo lekker op kon leunen.
Leefbaar Rotterdam
Ik kijk op Youtube even naar het lied
‘Spangen’ van Peter Blanker. Het
duurt niet lang eer het zo waanzinnig en innig verlangen begint op te
borrelen. Oog in oog met de Wolfert
van Borselen gaan mijn gedachten
ongetwijfeld uit naar mijn docent
geschiedenis en biologie, Ronald
Sörensen. De toen piepjonge docent

had de eer zijn leerlingen als eerste
kennis te laten maken met het vak
maatschappijleer. Veel tijd spendeerde
hij aan groepsdiscussies met een
politieke invalshoek. In die tijd was
Sörensen hartstochtelijk aanhanger
en pleitbezorger voor de PvdA onder
Joop den Uyl. Tot mijn verbazing
zag ik hem begin deze eeuw terug
aan de tafel van Pauw en Witteman.
Ooit had een familielid van hem de
partij Leefbaar Rotterdam opgericht
zonder er iets mee te doen. Sörensen
gebruikte de partij om Pim Fortuyn te
introduceren in de lokale politiek, en
niet zonder succes. Ik heb Sörensen in
2013 nog één keer terug gezien, toen
als volksvertegenwoordiger van de
PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Oude herinneringen
Toen ik in 2014 zou meedoen aan
gemeenteraadsverkiezingen in mijn
woonplaats, leek me dat een goede
gelegenheid eens met hem af te spreken in het Eerste Kamergebouw. Ik
had altijd al een waanzinnig en innig
verlangen die zaal, gesierd met het
portret van de volkomen mislukte
koning Willem II, eens met eigen
ogen te zien. Dat kwam dus mooi uit.
Sörensen stemde direct in. De afspraak
was snel gemaakt. Naast het ophalen

Starrenburghschool in de Bilderdijkstraat

van oude herinneringen, vooral over
het docentenbestand uit die tijd, en
de politieke actualiteit, vertelde ik
hem iets dat hij nog niet wist. Louis
Bontes, tweede kamerlid voor de PVV,
zat bij mij op de Wolfert van Borselen
in de derde en vierde klas, en was dus
ook leerling van Sörensen. Dat herinnerde het Eerste Kamerlid zich niet.
In ‘De Groot en de Grote Rotterdammers’ schroomde Mike Boddé niet
bij zijn vroegere woonadres te vragen
of hij binnen mocht kijken. Ik denk
dat ik, oog in oog met die goeie ouwe
Wolfert van Borselen, die stoute
schoenen ook maar aantrek. Wie weet,

ben ik, gesterkt door die ervaring,
ook zo (over)moedig als ik voor mijn
ouderlijk huis in de Potgieterstraat sta!
Op een steenworp afstand staat het
gebouw van de gewezen Starrenburgschool. Het wordt dus wellicht een
complete sentimental journey.
Jaap Pleij
jaap.pleij@tiscali.nl
Gerard Cox is op reis voor
nieuwe opnamen voor het
vervolg van de tv-serie Beter
Laat Dan Nooit. Daarom
deze keer geen column.
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Wij zijn er om u te helpen

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

Wij bieden:
-

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

BENT U SL
ECHT
TER BEEN D
AN
KOMEN WIJ
GEWOON B
IJ U
THUIS!!
(extra kost
en
aan verbon
den)

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

Christel Oudshoorn
Back Oﬃce Medewerkster
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

LAMMERS & van OOSSANEN

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

IEDERE
DAG
ANDERS!

+ Creëren sociale werkgelegenheid
+ Ontlast milieu door hergebruik

LAMINAAT

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

Hergebruik werkt!

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Wist u dat wij:

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Voor bijzondere spullen!

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl
Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

- 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

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
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Nr. 209

‘Tjoemp het lel in’ aan de Voorhaven
Het viel voor velen nog niet mee precies te achterhalen waar de foto van ‘Ken je
dit nog’ van vier weken geleden was gemaakt en wanneer. Daarvoor moest je er
zo ongeveer bij geweest zijn. Het ging allemaal om een voorval in 1979, waarbij
een auto te water raakte in de Voorhaven. Op deze pagina een aantal reacties op
die foto.
nieuwer. Ik had het bedrijf toen al verlaten. Dus
qua jaartal denk ik dat het 1974-1976 moet zijn.”
Leny van Galen: “Bij de SVZ werkten wij op de
Data Entry-afdeling. Dit was op de Westzeedijk,
Jet Bakker: “Dit gebeurde op de Voorhaven in
derde etage. In het gebouw zaten ook de SHB
Rotterdam. Een oudere mevrouw ging met haar
en de HBD. Onze collega Laura had net haar
auto het water in, waarschijnlijk doordat ze
rijbewijs gehaald en zou mij komen ophalen met
vergeten was de handrem aan te trekken. Een
haar Volkswagen tweedeurs. En ze ging ook onze
jonge vrouw zag het gebeuren en dook spontaan
collega Marga ophalen. Ik vertelde dit tegen mijn
het water in om haar te redden. Allebei hebben ze
man. Hij zei: “Jij rijdt niet mee, ik breng je zelf
het gelukkig overleefd. Het moet rond 1980 zijn
weg. Als er wat gebeurt en jij zit achterin kom je
geweest.”
daar nooit uit.” Dus ik ben niet meegereden met
haar. De dames waren niet op tijd op kantoor.
Albert Voordendag: “Waar dit precies is weet ik
Ja, toen kwam het telefoontje. Ze waren bij het
niet, maar wel dat het ging om een bergingsklus
Witte Huis te water geraakt. Gelukkig had een
voor bergingsbedrijf M.D. de Putter van G. Strijtaxichauffeur het gezien en die is in het water
aards aan de Aelbrechtskade in Rotterdam.”
gesprongen en heeft hen op het droge gebracht.
Dit was begin jaren zeventig. Ik had een engel op
Joop Zwaan: “Volgens mij is dit, aan de huizen te
mijn schouder, dankzij mijn man.”
zien, aan de Voorhaven. Die is niet heel erg diep,
maar ook in een plasje kun je verdrinken. Of er
Henk Loopik: “De foto die ik zie, haalt veel
iemand in de auto zat, weet ik niet.”
herinneringen boven. Het takelbedrijf is de ﬁrma
De Putter, gevestigd aan de Aelbrechtskade. De
Wilbert Hoogerwerf: “Over de foto van Ken je
machinist heette Jaap (zijn achternaam weet ik
dit Nog Nr. 209: ik herinner me een uitdrukking.
niet meer). Op de voorgrond staat Giel Strijaards.
Ik weet niet of het echt Rotterdams is, maar als
Hij was de eigenaar van het takelbedrijf. Hij
een auto te water raakte hadden mijn collega’s op
staat tussen de twee duikers in met zijn handen
m’n werk het vroeger over ‘hij ging tjoemp het
in zijn zak. Naar de straat kijkend denk ik dat
lel in’. Is me altijd bijgebleven. Ik geef het maar
het de Voorhaven is in Delfshaven. Ik heb zelf
even door.”
ook bij De Putter gewerkt en allerlei takelwerkzaamheden gedaan. De ﬁrma had takelwagens
Anton Burger: “Jullie raadfoto nr. 209 heeft mij
met als onderwagen een oude REO, en als kraan
aan het puzzelen gezet. Ik was nieuwsgierig om
een Austin Western uit de Tweede Wereldoorlog.
welk merk auto het ging. Even dacht ik dat het
Deze onderwagen is, denk ik, geen REO en was

Ken je dit nog?

Nr. 211

Ken je dit nog? Een demonstratie bij het stadhuis aan de Coolsingel voor aanvang van een gemeenteraadsvergadering over een heikel punt. Weet u nog waar het om ging? Was u erbij betrokken? Welke
herinneringen heeft u aan deze discussie? Weer veel vragen met hopelijk boeiende antwoorden! Deel uw
anekdotes, verhalen en herinneringen met ons! Dat kan door het sturen van een e-mail naar: info@deoudrotterdammer.nl of een brief(je) naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groot formaat bekijken.

een Trabant was, maar dat kan haast niet. Ik kom
er niet uit en zou het leuk vinden als misschien
één van de lezers het wel weet en kan vertellen.
Daar willen jullie vast wel een paar regels voor
vrijmaken in Tante Post. Niet tan, ja toch?”
Jolanda van Duin: “De foto is genomen aan de
Voorhaven. Wanneer weet ik niet. Wel leuk al
die nieuwsgierigen bij het optakelen van de auto.
Jong en oud. Hopelijk zat er geen slachtoffer in
de auto, want dat zou minder leuk zijn.”
Bas Voorn: “Prachtige foto weer in ‘Ken je dit
nog’. Ik kijk altijd naar de compositie van foto’s
en probeer te bedenken waar de fotograaf heeft
gestaan. Deze heeft weer de perfecte plek gevonden, want je ziet mooi de hoogte van de kade,
het publiek bij het voorval, op de achtergrond de
woningen, natuurlijk de hijsactie en de auto. Fraai
staaltje fotograﬁe. Op jullie vragen kan ik helaas
niet antwoorden, want ik weet niet precies waar
dit in Rotterdam was en wanneer het gebeurde.”
Esther van Dalen: “Het fotootje van Ken je
dit Nog nr. 209 is een reddingsoperatie aan de
Voorhaven. Onder de omstanders meen ik een
broertje van mij te herkennen. Zou hij van school
gespijbeld hebben? Daar was het wel een mannetje voor. Ik kan hem helaas niet meer vragen of
hij het was, want hij is overleden. Wij woonden
destijds in die buurt, maar van het voorval kan

ik me niets herinneren. Ook niet dat er thuis iets
over werd verteld.”
Job Schreurs: “Dit is de Voorhaven in Delfshaven. Een historisch stukje Rotterdam. Een prachtig stukje van de Maasstad, maar er gebeurde ook
vroeger kennelijk al wel eens wat vervelends. Het
lijkt me de opruimwerkzaamheden van een ongeluk waarbij een auto te water is geraakt. Hopelijk
hebben de inzittenden het overleefd.”
Dick Groenewold: “Ai, dat ziet er niet best uit op
de foto van ‘Ken je dit nog’ nr. 209. Een auto die
onder water heeft gelegen, is nooit goed nieuws.
Meestal kun je ‘m afschrijven. Al ken ik een
geval dat wel grappig is. Een man die met z’n
auto in de sloot reed, kwam met de schrik vrij.
Zijn auto stond goeddeels onder water, maar na
de berging bleek in de garage dat hij het nog wel
deed. Toch wilde hij de auto niet meer terug. De
garage verkocht het brikkie voor een prikkie aan
een opkoper. De man kocht bij zijn garage een
nieuwe auto. Toen hij die kwam ophalen vroeg
hij wat er met z’n oude auto was gebeurd. Naar
de sloop zeker? Echt niet, zei de garagehouder.
Die is doorverkocht en rijdt nu rond in Afrika...
Hoe het met de auto op de foto is afgelopen, weet
waarschijnlijk niemand meer. Maar wie weet tuft
die ook nog wel ergens rond!”
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VERHUIZINGEN
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

‘Wist u dat er zoveel
mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Patricia, Jasper,
Bianca en Bart van Goetzee DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen op
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel
010 499 20 45.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Rotterdam en
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander.
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

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

Goetzee

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen
excl. verzendkosten

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Het komt voor dat een echtgenoot zijn
partner onterft. We zien dat wel bij de
zogenoemde samengestelde gezinnen.
Onlangs hadden we ook weer een dergelijke situatie aan de hand: De overleden echtgenoot had zijn dochters uit het
eerste huwelijk als erfgenaam benoemd
en zijn tweede vrouw (die veel jonger
was dan hij) kreeg slechts het recht
nog een jaar in de echtelijke woning
te blijven wonen. Na een jaar zou de
echtgenote dus met lege handen op
straat staan. Gelukkig heeft de wetgever
rekening gehouden met deze situatie en
de echtgenote beschermd met – wat we
noemen – wettelijke rechten. Op grond
van deze wettelijke rechten kan de weduwe het levenslang vruchtgebruik van
de woning en de inboedel opeisen en als
ze ook behoefte heeft aan andere zaken,
zoals het banksaldo of beleggingen en
inkomsten, dan kan dat op grond van
een andere bepaling in de wet opgeëist
worden.
De kinderen van meneer kunnen door
deze wettelijke rechten voor dit moment
naar hun erfenis ﬂuiten. Ze kunnen
wel hun legitieme portie opeisen, maar
die krijgen ze van rechtswege pas na
overlijden van de langstlevende, die in
dit geval jonger is dan de kinderen van
meneer. In deze situatie hebben we in
goed overleg een oplossing gevonden:
mevrouw mag blijven wonen, maar
gaat op zoek naar een andere woning
en krijgt na verkoop van het huis nog
een bedrag mee waar ze een tijd mee
vooruit kan. Niemand is echt gelukkig,
maar ze kunnen wel weer verder met
het eigen leven.
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‘Je moet afspraken maken
als je vriendjes bent’
Mijn zoon wil samen met zijn
vrouw een woning kopen.
Mijn vrouw en ik willen hem
een bedrag schenken, zodat
ze minder hypotheek nodig
hebben voor de aankoop. We
vragen ons wel af wat er met
onze schenking gebeurt als
de relatie stuk loopt en wat
onze zoon terugkrijgt bij verkoop van de woning?
In uw vraag zitten eigenlijk twee
vragen besloten. Eén: hoe sluit ik bij
schenking de aangetrouwde uit en
twee: hoe krijgt uw zoon zijn ingebrachte geld terug bij de verkoop van
de woning.
Het antwoord op de eerste vraag
luidt: door uw zoon te schenken met
uitsluiting. Eigenlijk net zoals in
veel testamenten staat opgenomen
voor de erfenis, bepaalt u dan dat de
schenking noch de vruchten daarvan

Legaat als uitzondering
Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is de helft van
(de waarde van) de gemeenschap van
de ene partner en de andere helft van
de ander. Bij een tweede huwelijk
in gemeenschap van goederen, met
beiden kinderen uit het eerste huwelijk, kan dat soms ongemakkelijk zijn
als een van de partners meer geld
heeft ingebracht dan de ander. Dit
probleem is op te lossen door datgene
wat meer is ingebracht als legaat aan
de kinderen van deze partner na te
laten.
Gratis erfenis
Laatst mailde een verontruste erfgenaam dat de executeur zomaar €
5.000 extra had overgemaakt, nadat
de woning was verkocht. Over de
erfenis was al erfbelasting betaald
en de vraag was nu of er over deze
extra € 5.000 nog erfbelasting betaald
moest worden? Het antwoord is
simpel: bij de aangifte erfbelasting is
de WOZ-waarde van belang. Brengt
de woning later meer (of minder) op,
dan is dat vrij van erfbelasting. Als
de woning voor een lagere waarde
dan de WOZ-waarde wordt verkocht,
kunt u of om een lagere WOZ-waarde

werkt zo bij waardevermeerdering,
maar ook bij waardevermindering.
Het staat de partners vervolgens vrij
het toch anders te doen, bijvoorbeeld
de overwaarde toch 50/50 te verdelen.
Als uw zoon er in dat geval niets
anders voor terug krijgt, schenkt hij
aan zijn ex.

(rente of waardevermeerdering) bij
echtscheiding gedeeld moeten worden
met de (aanstaande) ex. Hoewel dit
formeel niet bij notariële akte vereist
is, lijkt het handig de leverende notaris direct een akte van schenking te
laten opstellen. Dat heeft twee grote
voordelen, namelijk dat het duidelijk
is dat er geschonken is en dat de
schenking voor de woningaankoop
is gebruikt én dat de uitsluiting op de
juiste wijze is geformuleerd.
Wat betreft de schenking en het
terug kunnen krijgen van het vanuit
privévermogen meer ingelegde bedrag

verzoeken of het verlies nemen.
Volmacht of machtiging
Wanneer u een kind of ander vertrouwd persoon het recht wil geven
over uw rekening te kunnen beschikken, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt een en/of-rekening
openen, een machtiging afgeven bij
de bank of een volmacht geven via de
notaris (via een levenstestament). De
eerste twee mogelijkheden kennen als
nadeel dat de andere rekeninghouder
of gemachtigde kan meekijken met
wat er op uw rekening gebeurt. Dat is
niet altijd handig of voelt niet altijd
vrij. Bij een volmacht in een levenstestament is het mogelijk een drempel
aan te brengen. Deze drempel zorgt
ervoor dat u – zolang de volmacht
nog niet van kracht is – een volledig
zelfstandig persoon bent en u aan
niemand ‘verantwoording’ hoeft af
te leggen.

(de schenking) is er sinds 2012 sprake
van de zogenoemde beleggingsleer.
Volgens die beleggingsleer komt de
waarde-ontwikkeling van de woning
toe aan de partner die extra heeft ingebracht. De waarde van de schenking
van u aan uw zoon ﬂuctueert dus mee
met de waardeontwikkeling van de
woning. Stel dat u € 50.000 schenkt
en de woning is bij verkoop 10
procent in waarde gestegen, dan krijgt
uw zoon eerst zijn € 50.000 terug,
plus de 10 procent waarde ontwikkeling: € 5.000. De rest van de ontstane
overwaarde wordt in gelijke delen
over de (ex)partners verdeeld. Dat

Hypotheek aflossen
De huidige lage spaarrente maakt
het steeds interessanter de hypotheek
af te lossen, die nog op de woning
rust. Op spaarrekeningen is de rente
vrijwel nul; de hypotheekrente is
altijd een stuk hoger. Op de betaalde
rente moet u bij de belastingaangifte
eerst het eigenwoningforfait in mindering brengen. Het eventuele restant
is ﬁscaal verrekenbaar. Maar als u
een inkomen als AOW-gerechtigde
heeft tot € 35.000 betaalt u 19,45%
belasting. Betaalt u 3% rente over een
hypotheek van € 100.000 en heeft u
een woning met een WOZ-waarde
van € 250.000, dan is er van uw rente
€ 1.500 aftrekbaar waarvan u € 292
van de belastingdienst terugkrijgt.
Netto betaalt u dus 2,71% rente op
uw hypotheek. Met ieder € 1000 die
u op uw hypotheek aﬂost, bespaart u
€ 27,10. Lost u € 2000 af, dan is dat
toch weer een keer uit eten!

Natuurlijk hoopt u dat de relatie van
uw zoon en zijn partner gewoon in
stand blijft, maar voor het geval er
toch gescheiden gaat worden, heeft u
het met de akte van schenking goed
geregeld. De beleggingsleer zorgt
er bovendien voor dat uw zoon door
meer te betalen aan de woning ook
voor meer meedeelt in de waardeontwikkeling. Of zoals een goede
bekende ooit zei: “Je moet afspraken
maken als je vriendjes bent”; zij heeft
nog steeds gelijk.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenken of advies over
uw/een erfenis, maak dan eens een
afspraak op een van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren of op ons
kantoor voor een uitgebreider advies.
Voor meer informatie: 010-3130823
of mail: info@akto.nu

Kies voor LED LED-lampen
gaan zuiniger met energie om. Ze
zijn wel wat duurder, maar gaan
langer mee. Let voor de aankoop
op aanbiedingen of ga naar IKEA;
daar zijn ze erg goedkoop. Koop
daar niet de lamparmatuur met
ingebouwde LED-lamp die u, als
ze op zijn, in hun geheel kunt weggooien; dat is niet erg duurzaam.
Kleine beetjes helpen Spaar
kleingeld of rond de kassabon af
naar hele getallen en spaar die
automatisch of ga er zo mee beleggen. Al die kleine beetjes helpen u,
zonder dat u het merkt, sneller een
leuk bedrag bij elkaar te sparen.
SIM only Is uw telefoon nog
goed en is het abonnement afgelopen, ga dan verder met een SIMonly abonnement; u betaalt dan
niet voor de telefoon en kunt voor
een tientje per maand al klaar zijn.
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Aanbieding geldig t/m zaterdag 29/02:
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Concept Uitvaart

5e Haring

010 - 419 08 72

GRATIS

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

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

vers van 't mes

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Openingstijden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag
8.00-19.00 u.
Zaterdag 8.00-17.00 u.

www.conceptuitvaart.nl

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

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

van 679.-

CU

KUNSTGEBITTEN
ROTTERDAM

Bel voor
een gratis en
vrijblijvend
adviesgesprek

Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

010 - 4101679

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus

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

* Opvulling (rebase)
dezelfde dag klaar

* Contracten met alle
zorgverzekeringen

* Noodprothese

Avond en
weekend
behandelingen
in overleg

* Digitale afdrukken

* Volledige prothese

* Vast gebit

* Gedeeltelijke prothese/frame
* Implantaat / klik prothese
* Reparatie klaar terwijl u wacht

Aan huis
behandelen
zonder
extra kosten

* Zachte prothese

van 529.-

Lid van

* Aangesloten bij
beroepsvereniging ONT

voor een vloer
die bij je past

stunt
LAMINAAT

actie

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE

KLIKLAMINAAT
KRONO VARIOSTEP
Klasse 32, 8 mm dik, 4x
V-groef Clic2go-systeem,
128,5 x 32,7 cm (lxb),
verkrijgbaar in 8 kleuren.

STUNT

INCL. ONDERVLOER!

prijs!

Klasse 32, 10 mm dik, in 4 kleuren
leverbaar. Normaal € 16,95 nu

8,99

per m² incl. BTW

van Nederland!

14,

95

per m² incl. BTW

Normaal € 32,95 nu

√ >200.000 M² OP VOORRAAD

LIFETIME 25

DE GOEDKOOPSTE

√ GRATIS RESERVEREN

√ ELKE ZONDAG GEOPEND!

KLIK PVC

PVC TRAPRENOVATIE

DRAGER RIGID

COMPLETE TRAP 13 TREDEN

Toplaag 0,30 mm, 3,4 mm dik,
in 4 kleuren. Normaal € 37,95 nu

In 10 kleuren, incl. neuslijst en stootborden. Laagste prijs van Nederland!

19,95
per m² incl. BTW

395,-

incl. BTW

7 VESTIGINGEN: ALMERE • AMSTERDAM • ARNHEM • BREDA • CAPELLE AD IJSSEL • EINDHOVEN • HELMOND
VLOER HET ZELF CAPELLE A/D IJSSEL LYLANTSE BAAN 3, INDUSTRIETERREIN CAPELLE XL, TEL. 010-264 01 10 WWW.VLOERHETZELF.NL
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Heimwee naar gezellige Carnissebuurt
In de jaren zestig ben ik
geboren in de Tweede Carnissestraat. Mijn ouders, Corrie
en Daan van Geldre, hadden
daar een waterstokerij. De
mensen haalden in die tijd
warm water om zich te baden
en te wassen, daar een douche/bad en heet water toen
nog niet de normaalste zaak
van de wereld waren.
Mijn moeder was opgegroeid in de
Tarwewijk, in de Gerststraat. Mijn
vader was als kind vertrokken uit
Kralingen, omdat zijn ouderlijk huis
in de Tweede Wereldoorlog was
weggebombardeerd. Hij groeide op in
Smeetland. Ze ontmoetten elkaar bij
de Coöperatie en besloten samen een
waterstokerij, van Piet Wisse, over te
nemen. Die zat naast het pakhuis in de
Tweede Carnissestraat. Ze betrokken
de woning achter de waterstokerij.
Het was volgens mijn vader een knus
huisje. Doordat de verkoop van heet
water overbodig werd door de komst
van geiser, cv, douche en wasmachine, groeide de waterstokerij uit
tot een kruidenierszaak en later tot
een zelfbedieningszaak. De winkel
verhuisde naar de hoek van de Ebenhaezerstraat/Tweede Carnissestraat.
In de Ebenhaezerstraat zat op de rij
naast onze winkel nog een slagerij van
familie Van den Burg. Ik weet nog dat
ik het bijzonder vond dat deze mensen
tennisten. Dat was in de jaren 60 echt
nog een elitesport. Ze hadden twee
zonen, Jaap en Joost. Daarnaast zat de
groentewinkel van de familie Knook.
Al hun koopwaar zat in houten bakken
en werd in deze tijd voor de klant
afgewogen. Aan de andere kant zat
Spiering met zijn frietzaak. Een kale,
rustige, wat oudere man die de zaak
met nog een medewerkster runde. Een
wat oudere dame. Buiten zijn zaak kon
je snoep trekken uit automaten.
Doodskistenmakerij
Op diezelfde rij zat ook drogisterij
Mout, die het nog jaren volhield in
de buurt toen bijna alle winkels in de
straat verdwenen waren. Verderop
zaten de gebroeders Batavia, die een
doodkistenmakerij hadden. Gezellige kerels, die wel van een lolletje
hielden. De werkplaats stond altijd

open, waardoor wij als kind het bedrijf
altijd in zijn werk zagen. Dat vonden
wij de normaalste zaak van de wereld.
We haalden er zaagsel voor de cavia
en hamster, die we op de basisschool
hielden. Nu zit op deze plaats een wasserette. Nog iets verder had de familie
Boskoop een winkel met ondergoed.
Tegenover onze winkel zat de stomerij
van de heer Jansen, gerund door mevrouw Hotel, een keurige vrijgezelle
dame, die van oorsprong uit Enschede
kwam. Als zij in het weekend haar
familie in Amerongen wilde bezoeken,
reed zij wel eens met ons gezin mee,
als wij in onze vrije tijd naar Driebergen reisden. Op datzelfde rijtje zat ooit
een stripboekenwinkeltje en naast de
stomerij de doe-het-zelfzaak van de
broers Lems.
Het was een gezellig, bedrijvig
buurtje. Alles was dichtbij te koop.
Aan het einde van de straat op de
hoek Ebenhaezerstraat/Pleinweg zat
warenhuis V&D, nu het pand van de
Nettomarkt. Als kind liepen wij regelmatig door de winkel naar de afdeling
met vers ijs, langs de automaat met de
aapjes (die begonnen te spelen op hun
muziekinstrument als je een muntje in
de automaat gooide) via de Melkunie
naar de Texelsestraat. Met kerstmis
stonden daar mensen van het Leger
des Heils met een brandende vuurpot
en zongen kerstliederen.
Gezellig
Er was voor kinderen veel te beleven
in de buurt. Het stoorde niemand dat
wij door het pand van de Melkunie
liepen. Ik kan me niet herinneren dat
wij als kind ooit zijn aangesproken
door het personeel. Op de hoek Pleinweg/Wolphaertsbocht zat C&A. Onze
moeder liet daar kleding weghangen
als er uitverkoop was. Voor C&A was
een groot plein waar rond kerstmis
een koopman kerstbomen verkocht.
Met moeder gingen wij daar elk jaar
een grote kerstboom uitzoeken, die we
samen naar huis droegen. Met vader
werd, ondanks de drukke periode in de
winkel, de kerstboom opgetuigd.
Het was een gezellige tijd. De
melkboer kwam aan de deur en tapte
melk uit een kraantje, er reed een
bakker met paard en wagen door de
straat. Er kwam een schillenboer
langs de deuren en een wagen met

Corrie, Daan en mijn zus Sylvia in de winkel

De winkel met mijn moeders zus Wil van der Leer, mijn moeder Corrie van der Leer, inmiddels Corrie van Geldre, mijn vader Daan van Geldre achter
de toonbank van de winkel

boeken waar je boeken kon lenen.
Met kerstmis kwamen buurtbewoners
bij mijn ouders op eerste kerstdag
hun gebraden diepvrieskip en ijstaart
ophalen, want er was nauwelijks
iemand die een vriezer thuis had. Ook
belde regelmatig een klant ‘s avonds
aan voor een boodschap die vergeten
was, of omdat er plotseling visite was
en er niets in huis was. Mijn ouders
vonden het vervelend ‘nee’ te zeggen
en hielpen ze als het even kon. Op

schoenmakersbedrijf in een glazen
pandje, waar de schoenen meters hoog
lagen opgestapeld. Meneer Van Roon
had een loodgietersbedrijf. Samen met
zijn vrouw (wij noemden haar tante
Tina) deelden wij een trap naar onze
voordeur. Tante Tina en haar man hadden geen kinderen, maar als er bezoek
van kinderen was, speelden wij altijd
met hen. Tante Tina had grote glazen
potten vol heerlijke snoepjes waar
wij altijd wat van kregen. Schuin

Mijn moeder Corrie van der Leer die mijn zus Sylvia in bad doet

vrijdagavond (koopavond) speelde regelmatig buurtbewoner Toon met zijn
accordeon in de winkel zijn liedjes. De
klanten dansten dan in de winkel op
zijn muziek. Er werd veel gelachen.
Als Feyenoord moest spelen ging de
vlag boven de winkel uit. Ik herinner
me dat de meisjes, toen Feyenoord
Europees kampioen werd, een Feijenoordjurkje droegen, die een buurtbewoonster naaide. Vaak werd op de pof
verkocht. Van sommige klanten moet
mijn vader tot op de dag van vandaag
nog geld ontvangen, maar het ging
vaak ook goed. Het was hard werken,
maar onze lieve moeder zorgde dat,
als wij uit school kwamen, ze altijd
thuis was.
Wij woonden in het huis boven het
pakhuis van meneer Van Roon. Schuin
naast het pakhuis van familie Bijl, de
groenteboer op het Amelandseplein
tegenover bloemenzaak Van Tol.
Op het plein had een tweeling een

tegenover ons woonde opa en oma
Van der Leer. Boven het pakhuis van
meneer Wisse. Mijn opa beheerde
dit pakhuis. De mensen uit de buurt
stalden er hun fietsen, brommers en
soms ook bakfietsen. Naast mijn opa
en oma woonde een meneer die een
heel bijzonder voertuig bezat. Een
Messerschmitt. Het leek meer op een
vliegende schotel dan op een auto.
Later verhuisden wij naar de Ebenhaezerstraat boven de stomerij waar
toen nog een portiek voor was. We
verwarmden het huis met een kolenkachel. Op zolder stond het kolenhok
waar de kolenboer de kolen naartoe
bracht. Ook stond er een bad op
pootjes en een mangelmachine waar
wij de natte was doorheen haalden. We
hadden nog geen centrale verwarming
en gingen ‘s winters met een warme
kruik naar bed, die we tegen onze
voeten konden leggen. De ijsbloemen
stonden dan vaak op de ramen.

Blikkie tik
Doordat de heer Jansen het pand niet
meer wilde verhuren, moesten wij
verhuizen naar het huis boven de
winkel op de hoek Ebenhaezerstraat/
Tweede Carnissestraat. Daar hebben wij gewoond totdat wij de stad
verlieten. We speelden veel buiten.
Als het sneeuwde gingen we sleeën en
sneeuwballen gooien. Bij mooi weer
speelden we blikkie tik. We deden aan
iedere rage mee: hoelahoepen, jojoën,
klikklakken, elastieken, de superslang,
enzovoorts.
Voor grote feesten huurde men een
zaaltje. Overleed een buurtbewoner,
dan hingen alle bewoners witte lakens
voor de ramen op de dag van de uitvaart. De sociale cohesie was groot.
Gaandeweg veranderde de buurt.
C&A en V&D verhuisden naar het
nieuwe winkelcentrum Zuidplein.
Het metrotraject heb ik als kind zien
bouwen. Mijn zus Sylvia en ik gingen
mee met een van de eerste ritten. Dat
was gratis.
Mijn ouders vonden het tijd voor iets
anders. Ze werden het extreem harde
en lange werken zat. Mijn vader ging
werken bij de Varta en later bij de
rechtbank. Zij verkochten de winkel
en hadden daar geen moment spijt
van. Ze zeiden later: “Hadden we dat
maar eerder gedaan, dan hadden we
veel meer vrije tijd gehad.” We verlieten de stad. Mijn moeder miste de
buurt in het begin en fietste nog regelmatig naar de stad om buurtbewoners
op te zoeken. De tijden zijn veranderd.
Inmiddels zijn er weinig bewoners
van die tijd meer in de Carnissebuurt
te vinden. Ik kan vreselijke heimwee
hebben naar de gezelligheid die in de
Carnissebuurt heerste. Af en toe fiets
ik er weer eens doorheen. Het doet me
pijn dat ons buurtje wordt afgebroken.
Het voelt of een stukje van het leven
van mijn familie wordt uitgewist. We
hebben er een heerlijke jeugd gehad.
Diana van Geldre
nachbar989@kpnmail.nl
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VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT

“Hogadent”
HET BESTE KUNSTGEBIT
HAALT U BIJ HOGADENT

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Hythe in het veelzijdige Kent
6 daagse busreis

dejongintra.nl/ebhyt06

Krakau en de schatten van Zuid-Polen
8 daagse busreis

dejongintra.nl/efkau03

Vorstendom Andorra
10 daagse busreis

dejongintra.nl/ebsod03

Kroatische Bloemenrivièra
12 daagse busreis

dejongintra.nl/ebopa01

Klassiek Italië

12 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 389
vanaf p.p.

€ 579

dejongintra.nl/eeit301

dejongintra.nl/ebhem02

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

(voor loszittende onderprothesen)

vanaf p.p.

€ 639
vanaf p.p.

€ 829
vanaf p.p.

Indrukwekkend Noorwegen
10 daagse busreis

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts
deze er pijnvrij uit op een prettige manier

€ 899

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

vanaf p.p.

Hogadent

€ 959

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

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 Calamiteitenfonds

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

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

 3 motoren voor onafhankelijke
bediening;
 leverbaar in diverse bekledingsoorten en kleuren.

4-wiel scootmobiel Mercurius
7.00 uur
stijden:
.00 tot 1
0
Opening
1
n
a
v
ag
t/m vrijd
0 uur
Dinsdag
0 tot 15.0
.0
0
1
n
a
v
!
Zaterdag
arkeren
gratis p
Let op:

Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



zeer goede vering.
Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl
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De laatste havenbaron Het levensverhaal
van Jules Deelder
Jacques Schoufour was de laatste ‘havenbaron’ van Rotterdam. Hij overleed in 2014.
Zijn veelzijdigheid en betrokkenheid zijn
een fraai boek over hem meer dan waard.
Dat is er nu gekomen. Bij uitgeverij Boom
verscheen in januari dit jaar een 272 pagina’s tellende paperback van Matthijs Dicke,
die in het leven dook van de Rotterdammer.
“Ik ben geboren met een zilveren lepel in
mijn bek”, grapte Jacques Schoufour (19272014) weleens, om te benadrukken dat hij
zich in verschillende werelden thuis voelde.
Opgegroeid in een van de chicste wijken van
Rotterdam, maakte hij carrière in de soms
ruwe wereld van de haven.
Deze biografie volgt de ontwikkeling van
een rasondernemer en levenskunstenaar, die
diverse Rotterdamse bedrijven groot heeft gemaakt. Het boek geeft ook een rijk en boeiend
beeld van de ontwikkeling van de havenstad in
de tweede helft van de twintigste eeuw.
Parallel aan zijn carrière als ondernemer was
Schoufour veelvuldig actief op maatschappelijk vlak. Hij werd gedreven door zijn grote
betrokkenheid bij de Rotterdamse haven en
had een levenslange passie voor dieren en de
natuur. Zo zette hij zich met hart en ziel in
voor Diergaarde Blijdorp, het internationale
paardenconcours CHIO, het Wereld Natuur
Fonds en Scheepvaartvereniging Zuid. Daarnaast had hij een indrukwekkende verzame-

‘Ik zeg altijd maar: beter opbranden, dan uitdoven.’
Jules Deelder hield zich aan zijn eigen woorden. De Rotterdamse dichter leidde tot het allerlaatst een adembenemend leven. Vlak na de grootse viering van zijn
75-ste verjaardag overleed hij, volkomen onverwacht,
in de laatste maand van 2019. Tot in het weekend voor
zijn overlijden had hij nog op het podium gestaan. Anton
Slotboom vertelt in een boek over het voltooide leven
van Jules Deelder het levensverhaal van de befaamde
dichter en nachtburgemeester. Titel: ‘De zin van het
leven ben je zelf’.
Aan de hand van interviews, fragmenten, gesprekken
met betrokkenen en uitgeplozen archieven reconstrueert de Rotterdamse journalist Anton Slotboom het
leven van de beroemdste dichter van Nederland. Met
medewerking van Bart Chabot, Hugo Borst, Kamagurka, Loes Luca, John Buijsman, Benjamin Herman, Boris van der Lek en vele anderen komt diens
compromisloze bestaan tot leven en schijnt er nieuw
licht op zijn oeuvre. ‘De zin van het leven ben je zelf’
toont hoe Deelder in de jaren zestig razendsnel naam
maakte dankzij een spraakmakend optreden in het
Amsterdamse(!) Carré en hoe hij daarna als dichter én
nachtburgemeester talloze bijzondere momenten beleefde. Van een Rotterdamse nacht met Jimi Hendrix
tot het meesmokkelen van drugs naar Colombia in
plaats van andersom. En van bespuugd en beschimpt
worden door een horde woedende punks tot opgeslo-

ling middeleeuwse houten beelden, die hij na
zijn dood naliet aan Museum Boijmans Van
Beuningen.
Matthijs Dicke (1972) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. In 2003 richtte hij het historisch
onderzoeksbureau Stad en Bedrijf op, dat
boeken publiceert over stads-, bedrijfs- en
ondernemersgeschiedenis.
‘De laatste havenbaron’ kost € 27,50 (excl.
verzendkosten) en is te koop via de bestelbon
op deze pagina of via de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl

ten zitten in een Engelse gevangenis.
Auteur Anton Slotboom was in december 2019 al
een jaar bezig met het schrijven van dit boek, toen
een week na het inleveren van het manuscript Jules
Deelder overleed. “Ik was geschokt. Met het schrijven was ik al klaar, maar ik besloot meteen: ik ga
weer aan de slag. Want dit boek was al een eerbetoon,
maar na zijn dood moest het dat nog nadrukkelijker
worden. Een eerbetoon aan een compromisloos leven,
dat voor zoveel mensen zoveel betekende en ook zal
blijven betekenen.’’
Het boek ‘De zin van het leven zelf’ verschijnt deze
week. De boektitel is een citaat van Deelder. Veel van
zijn levenswijsheden komen voor in het boek dat 360
pagina’s telt. Het kost 22,50 euro en is te bestellen via
de bestelbon op deze pagina of de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl

Derby aan de Maas
Deze maand is een nieuw voetbalboek verschenen, dat gaat
over een puur Rotterdams fenomeen: de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta en omgekeerd. Titel: ‘Derby aan de Maas’. Een
prachtig boek vol nostalgie dat de liefhebbers doet smullen.

Er bestaan geen andere clubs die binnen één stad voor zoveel strijd en rivaliteit zorgen als Sparta en Feyenoord.
In totaal speelden de clubs al ruim
130 keer in competitieverband tegen
elkaar, wat de voedingsbodem voor
onrust en terugkerende spanningen is.

In dit fascinerende boek ‘Derby aan
de Maas’ staat de geschiedenis van dé
voetbalderby van Rotterdam centraal.
Maar ook zeven prominenten, die bij
beide clubs betrokken zijn geweest,
geven hun kijk op de derby: John de
Wolf, Gérard de Nooijer, Hans Venneker, Gerard Meijer, Rob Baan, Jan

Formannoy en Peter Houtman. Naast
hen komen vier journalisten aan het
woord, onder wie Hugo Borst en Jan
Dirk Stouten. En dan zijn er ook nog
eens zes Rotterdamse woordkunstenaars die speciaal voor dit boek gloednieuwe gedichten hebben geschreven
over de voetbalclubs.
Derby aan de Maas is een schitterend
boek over dé voetbalderby van Nederland. Een boek dat iedere voetballiefhebber in huis moet hebben!

Het boek telt 400 pagina’s en is
verschenen bij uitgeverij Edicola. Het kost 24,95 euro en is te be-

stellen via de bestelbon op deze
pagina of de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27,50
22,50
24,95
17,95
22,50
24,95
16,95
20,00
8,95
21,99
29,99
17,95
8,95
8,95
19,99
24,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
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.
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De hele maand februari
Wie is de Chef bij Restaurant De Dames?

Op Leefgoed de Olifant wordt de vraag gesteld ‘Wie is de Chef’? Om de twee weken wordt naast
de dinerkaart een culinair vijfgangenmenu geserveerd voor slechts € 27,50, maar wie van de
keukenbrigade heeft dat bedacht? Dus spreek af met vrienden en op naar de Groenendijk 325, VerHitland, Nieuwerkerk aan den IJssel voor een antwoord. Zie ook elders in deze krant. Reserveren,
het menu en meer info: Leefgoed.nl/agenda of via 0180-323414.

Vrijdag 21, donderdag 27 februari en zaterdag 7 maart

Leefgoed de Olifant blijft culinair verrassen

Ga gezellig naar het Leefgoed de Olifant, want Restaurant & terras De Dames serveert in het eerste kwartaal,
naast de fantastische dinerkaart, namelijk ook een tweewekelijks wisselend culinair vijfgangenmenu voor slechts
€ 27,50. Dat wordt samengesteld door een van de mensen van de keukenbrigade van Restaurant De Dames. De
vraag aan u is: Wie is de Chef? Restaurant & terras De Dames op Leefgoed de Olifant is iedere dag geopend van
11 tot 22 uur, van woensdag tot en met zondag. U vindt het midden in de natuur op een kwartiertje van het centrum van Rotterdam. Het ligt prachtig bij Park Hitland en de historische werkhaven van Ver-Hitland, Groenendijk
325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren is altijd gratis. Reserveren, het menu en meer info: www.Leefgoed.nl/
agenda waar u ook de Agenda 2020 vindt, of via 0180-323414.

‘De wereld in verhalen’ – vanaf 5 maart elke maand in de bibliotheek

Bibliotheek Rotterdam en PlusPunt, centrum voor senioren en participatie, organiseren donderdag 5 maart van
14.00 tot 16.00 uur de eerste van een reeks maandelijkse bijeenkomsten voor senioren uit alle windstreken: ‘De
wereld in verhalen’. Iedere maand staat een ander thema centraal, waarover de vertellers graag hun ervaring of
passie met u delen. Onder het genot van een kopje koffie of thee luistert u naar de verhalen uit andere culturen,
landen en geschiedenis.
In maart is het Internationale Vrouwendag, daarom is het thema van de bijeenkomst op 5 maart: ‘vrijheid en
emancipatie’. De getrainde vertelsters Tomasia Teixeira en Rubia Meijer nemen u mee in hun verhaal over vrijheid.
Daarna is er gelegenheid voor u om uw verhalen, visie of mening te delen! (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Rijbewijskeuringen bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel keuren voor verlengen van uw rijbewijs. Op afspraak: 010-2361939. Gezondheidsverklaring:27 feb., Kosten: €45 (ABE), €70 (CDE/Taxipas). Keuring door oogarts: 21 feb. en 7 maart.
Kosten: €75. De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam (naast metrohalte
Hesseplaats)

Vanaf donderdag 5 maart

Doe mee! 50+ Oogzorgweken

Wilt u af van droge of tranende ogen? Wilt u zo lang mogelijk goed blijven zien? Komen er oogziekten voor in uw
familie? Diabetes mellitus, staar en zelfs het dragen van een verkeerde bril kunnen oogklachten veroorzaken. Als
oogziekten in uw familie voorkomen, loopt u tevens een verhoogd risico. Dankzij de ontwikkelingen in de optiek
en oogzorg worden oogaandoeningen steeds eerder ontdekt en kunnen veel oogklachten worden voorkomen. Bij
oogklachten weet u niet altijd of dit aan uw bril ligt of aan uw ogen. Daarom wordt u tijdens het gratis oogzorgconsult (ca. 30 minuten) gezien door de optometrist voor een screening van de ooggezondheid én de multifocaalspecialist voor een controle van uw bril. Voor de optimale zorg van uw ogen ontvangt u afsluitend een vrijblijvend
zichtadvies. Bel direct voor een afspraak voor een gratis 50+ oogcontrole: 010 236 1939. De Hesse Optiek &
Oogzorg, P.Buckplaats 31, 30169BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl

‘De wereld in verhalen’ elke maand in de bibliotheek

Tijdens deze interessante middag nemen vertelsters Tomasia Teixeira en Rubia Meijer u mee in hun
verhaal over vrijheid. Nieuwsgierig? Kom 5 maart van 14.00 tot 16.00 uur naar de Centrale bibliotheek. Locatie: Muziekwebplein, Begane grond Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam.
Toegang gratis voor leden en niet-leden. Aanmelden via de website www.bibliotheek.rotterdam.nl

Zaterdag 21 maart
Eja Mater: passieconcert met
Oscar Verhaar & Michiel Niessen

Countertenor Oscar Verhaar en luitist
Michiel Niessen brengen 21 maart
2020 een programma in de Paradijskerk Rotterdam ten gehore dat speciaal
is samengesteld voor de passietijd.
Met o.a. Vivaldi, Purcell, Monteverdi en
Dowland. Voorverkoop €17,50; Early
Bird ticket €15,- Info & tickets via:
www.vriendenparadijskerk.nl/passie

Van Romantiek naar Reumatiek: gezellige theatermiddag voor jong, oud, ouder en oudst
Reken op heerlijke meezingers als ‘Liefde van Later’ en ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’. Accordeonist Joop Klein begeleidt de liedjes van begin tot eind. Zijn de stembanden al gesmeerd? Zondag 12 april is
Van Romantiek naar Reumatiek te zien in Theater Zuidplein! Voorafgaand organiseren we een lekkere Paaslunch,
reserveer een plekje. Aanvang voorstelling 14.15 uur. Ouderdom komt met gebreken, maar omgaan met een
leesbril, stijve spieren en andere ongemakken wennen nooit. Vol nostalgie kijken we terug op onze jeugd, over het
jong en veelbelovend zijn. Ben je uiteindelijk geworden wie je wilde zijn? Intimiteit, dromen, een lubberend vel en
een slotakkoord vol vuurwerk! Laat je een middag vermaken met zang, dans en zinvolle praatjes.(Zie ook elders
op deze pagina, onder andere voor een speciale KORTINGSACTIE)

Dinsdag 18 februari 2020
De Oud-Rotterdammer - De Krant voor de 50-plusser		

pagina 13

Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zaterdag 21 en zondag 22 maart

Popfestival Ode in Rotterdam Ahoy

Op Popfestival ODE spelen de beste tribute-en coverbands uit Europa de allergrootste wereldhits,
verdeeld over drie podia in Rotterdam Ahoy. Reis dwars door 50 jaar popmuziek met The Beatles
(The Cavern Beatles), Pink Floyd (Pink Project), ABBA (ABBA Fever), The Doors (The Doors Alive)
en nog veel meer. Naast een line-up van wereldformaat, is er op Popfestival ODE nog veel meer te
beleven. Zo is er een 60’s,70’s en 80’s silent disco, een bioscoop met nostalgische muziekdocumentaires en een popquiz. Kijk op www.popfestivalode.nl voor de complete line-up en tickets.

Zondag 12 april
Met korting naar ‘Van Romantiek naar Reumatiek’ in Theater Zuidplein

Een heerlijke middag speciaal op eerste Paasdag over ouder worden, mét een dikke knipoog. Gespeeld en gezongen door Adrie van Wijk en Marina Meijers in de kleine zaal van Theater Zuidplein.
Voorverkoop: 10 euro per persoon. Profiteer van deze speciale kortingsactie en betaal slechts €
8,50 voor een ticket Of € 13,50 inclusief lunch. Bel de kassa (010-2030203) en noem de code
‘Actie Oud Rotterdammer’ of koop uw kaarten online via www.theaterzuidplein.nl met de promotiecode ‘PASEN’. Met veel plezier bieden we voorafgaand aan de voorstelling een Paaslunch aan
voor slechts € 5,-. Hierbij zit een lentesoepje en een versgebakken maisbolletje met huisgemaakte
eiersalade. Vanaf 12.30 uur wordt de lunch geserveerd in het theatercafé. Meer informatie via
www.theaterzuidplein.nl

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven?
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend
is er desgewenst advies over 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 opbrengen op
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met
vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf
met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat
is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein
elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag
zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten
beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en
14.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te
IJsselstein.

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

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.

Elke vrijdag
Mondharmonicatherapie

Mondharmonica therapie “M.H.T. Maasstad” bestaat uit een groep mensen met een longaandoening die elke vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.30 uur mondharmonica spelen in een zaaltje van het Maasstad Ziekenhuis
in Rotterdam om de longspieren te versterken. Iedereen met
een longaandoening is op vrijdagmorgen van harte welkom
om mondharmonica te (leren) spelen . Kunt u noten lezen
dan is dat fijn, maar beslist niet noodzakelijk. Enthousiast
geworden, neem dan contact op via email: mht.maasstad@
gmail.com en u hoort van ons of bel: 06-23475597 dhr. P.
Oostdijk of 06-22866859 mevr. L. Matze. U mag natuurlijk
ook op vrijdagmorgen gewoon langskomen.

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN
HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND
NOG BESCHIKBAA
GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
R:
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN
R?
22-29 mei
EIGEN VERVOE
VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
5-12 juni volge
boekt
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND Dan hebben wij
19-26 juni volge
a
dat
PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
ere
erd
boekt
me
24-31 juli volge
• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN.
beschikbaar!
boekt
21-28 aug

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!
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Wonen
BANK 2,5 ZITS
IN STOF VANAF

Slapen

FAUTEUIL LAAG
IN STOF VANAF

€ 1.445,-
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FAUTEUIL HOOG
IN STOF VANAF

€ 745,-

€ 845,-

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

Rob de Woningontruimer
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
Alle soorten bestratingen
Ophogen & schoonmaken
Voor- en najaarsbeurten
Onderhoud & snoeien
Wĳ kunnen ook voor alle
materialen zorgen

>
>
>
>

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

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

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

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

10% korting binnen 14 dagen na offerte

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

COMFORTABEL

•
•
•
•

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

Onze diensten:

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

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

gbaar
f verkrij
Exclusie otterdam
R
in regio
plein
rg Oost
o
z
d
n
o
M
ij
b

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

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl
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De kwajongensstreken van de Wama’s
In de jaren vijftig en zestig kwamen de grote namen van het
amusement op. Dankzij vooral de invloed van de radio, het begin van de televisie en natuurlijk de bedrijfsfeesten. Er kon en
mocht weer geld worden uitgegeven. Je belde een impresario
en vroeg hem een geslaagde avond te formeren aan de hand van
de artiesten die daarvoor konden zorgen. Het schnabbelcircuit
was geboren. Daar zat meestal een conferencier bij, een dansact, een zanger en/of zangeres, duo of trio, een varietéact en na
het kijk- en luistergenoegen volgde veelal een dansavond. Met
live muziek. Natuurlijk werd vooraf een prijs afgesproken en de
impresario vulde aan de hand daarvan het plaatje in.
Als conferencier was Cees de Lange
vaak de meest voor de hand liggende
grootheid. Als komisch duo de
Wama’s. Wim van Wageningen was
de luidruchtigste van het tweetal, zijn
duogenoot Dick de Maat, in het bezit
van een indrukwekkende snor, de
rustigste. De eerste twee letters van
beider achternaam vormden de naam
van het duo. Zij genoten ook bekendheid door hun grammofoonplaatjes
zoals Naar de TT Race, het Chinese

tafeltennisduo Ping en Pong, Horsjek,
Kriminal Tango, Mack the Knife,
Laila, Dromen, Doet u mee met de BB
en Striptease blues.
Schuimspuit
De Wama’s was een tweetal dat qua
humor zich ook bemoeide met de collega’s. Zo deed in die tijd het verhaal
de ronde, dat Cees de Lange het wel
eens moest ontgelden. Of het op waarheid berust weet ik niet en helaas zijn

alle betrokkenen inmiddels overleden.
Maar goed, ik zie de Wama’s er best
voor aan. Dit zou toen gebeurd zijn.
Gebruikelijk was dat de conferencier
van dienst de artiesten aankondigde.
Dat deed hij kort en met de welbespraaktheid die bij hem hoorde. Maar
De Lange had ook zijn eigen tien
minuten om zijn humorvolle acte de
présence te geven. Dan kwam hij met
een enthousiast huppeltje het podium
op en begon zijn geestige verhaal.
Helaas waren Wim en Dick Wama net
in de zaal bezig langs de rijen publiek
te schuiven (’sorry dat ik stoor, maar
mag ik even passeren, dank u wel’).
Alle aandacht in de zaal ging uit naar
het duo. Dat zorgde begrijpelijk voor
dermate veel onrust, dat het hele
optreden van De Lange in het honderd
liep. De Lange besloot dit olijke
tweetal terug te pakken en richtte
tijdens hun optreden de schuimspuit
op hen, waarmee normaliter branden

De Wama’s, Wim van Wageningen en Dick de Maat, tijdens een toernee in Nederlands-Indië (foto: Anefo, Nationaal Archeif)

De Wama’s in een sketch met René van Vooren (midden) (foto: Anefo, Nationaal Archief)

worden bestreden en zette die aan. De
heren ondergingen de afstrafﬁng naar
het zich liet aanzien gelaten en of de
zaal begrepen heeft dat het om een
terugpak-pesterij ging weet ik niet.
Maar het al dan niet waar gebeurde
verhaal is nog niet ten einde.
Bruin plakband
De Lange maakte er een gewoonte van
na het optreden nog even (soms langdurig) in de foyer te blijven hangen.
Een borreltje moet kunnen, nietwaar?
Maar toen hij uiteindelijk naar buiten
kwam en zijn ogen de auto zochten
waarmee hij naar het theater was
gekomen, bleek die in geen velden
of wegen te bekennen. Of toch wel?
De Lange verdacht de Wama’s ervan
zijn auto geheel met bruin plakband

te hebben ingepakt, zodat het voertuig
niet meer meteen te herkennen was.
Zo heeft De Lange om drie uur ‘s
nachts al zijn overgebleven energie
moeten aanwenden om zijn auto uit
te pellen. Hoe lang hij daarmee bezig
is geweest, vermeldt de story niet.
Dat hij er zwaar de pest over in had,
valt wel aan te nemen. Welke herinneringen heeft u aan Cees de Lange
of de Wama’s? Hun radio-optredens?
De platen die Wim en Dick hebben
uitgebracht? Laten we hun betekenis
voor het vaderlandse entertainment
eens door de zeef van onze herinnering halen.
John Collee
johncollee@hotmail.com

Op de achtergrond het Shell-gebouw
en station Hofplein. Wat bekijken de
mannen?

Door de lens van Hartog (332-333)
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen worden bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte
welkom en worden – voor zover van toepassing – afgedrukt
in De Oud-Rotterdammer.
Reacties gaarne naar reinwol@outlook.com

De overdracht van een speciale bus voor de bewoners van het achterliggende huis. Waar?
Verhalen zijn welkom.
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DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

‘ALL YOU CAN EAT AND DRINK WERELDRESTAURANT’

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

IN DE MAAND MAART
Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

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

10% KORTING
VOOR ELKE 50+ GAST
(OP VERTOON VAN EEN GELDIG ID OF RIJBEWIJS)

EXCLUSIEF OP VERTOON VAN UW KLANTENKAART.
KLANTENKAART DIRECT VERKRIJGBAAR IN HET RESTAURANT.

Antiekrestauratie

voor reserveren bel
010-455 13 33
of mail naar
restaurantcathay@gmail.com

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

55+
korting

Gratis vervangende meubels
Stoelenvlechterij

Tel.: 010-4194010

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

55plus
korting

Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
Showroom
en
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
open
werkplaats:
uw meubelen
opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht
mat dit wordt
geheel met de hand gemaakt.
Meubelstoffeerderij
IJsclubstraat
68& Stoelenvlechterij
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
3061
GV
Rotterdam
papercord en webbing meubelen.
5 jaar
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Telefoon:
- wij414
58 08
Al generaties lang010
stofferen
alle soorten
meubelen.
garantie
•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis

DESCENDRE

MARTINLUTHERKINGWEG 7 - 3069 EW ROTTERDAM

Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
• enAltijd
5 jaarWij
garantie
Gispen
Gelderland.
stofferen auto’s, campers,
caravans
en andere
gespecialiseerde
•
Gratis
halen
en bezorgenprojecten zoals
scheepsstoffering.

•

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68

Gratis vervangende meubels

Budget uitvaart € 1495,-

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

3061 GV Rotterdam

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808

Schoonheid in Gedenktekens

korting
- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart. condoleance boek, bloemen,
Stoelenvlechterij
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
koelingskosten, kosten crematie,
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
aangifte
overlijden.
beroep dat wij al generaties
lang uitvoeren.
Wij voorzien

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

ook
zaterdag
geopend!

uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

Showroom en
open werkplaats

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
•
Vrijblijvende offerte,
ook aan huis
www.callauitvaartzorg.nl
•
Altijd 5 jaar garantie
•
•

Gratis halen en bezorgen
Gratis vervangende meubels

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Klei aardappelen
10 kilo

€ 5,00

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

010 414 5808

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Uw erfcoach en meer

“Met Akto goed
voorbereid naar de
notaris voor o.a. uw
(levens)testament”

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de
afwikkeling van nalatenschappen:
• om problemen te voorkomen of op te lossen
• om u werk of zorgen uit handen te nemen
• voor een onpartijdige en professionele
afwikkeling
of juridische vragen die opkomen bij het ouder
worden tijdens leven en na het overlijden.
• Akto als uw RegisterExecuteur
• Akto ook voor uw aangifte inkomstenbelasting
Volg ons in deze krant via

Contact: 010 – 313 08 23 • info@akto.nu • www.akto.nu

“Akto als uw executeur of als adviseur voor
de nabestaanden naast de executeur”

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

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

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice
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Nieuwe schoenen
Na de annexatie van het Botlekgebied, werd het surveilancegebied
van de zevende politieafdeling
aanzienlijk uitgebreid. De gewone
diender mocht daar in het begin
niet komen. Dat was voorbehouden aan een soort streekagent die
in Hoogvliet woonde en rondreed
met een terreinwagen. Maar in de
vroege uren van een nachtdienst,
kregen mijn collega en ik de
opdracht naar een onenigheid te
gaan bij een sluiswachter.
Eenmaal over de Botlekbrug werden wij in
totaal onbekend gebied door de meldkamer
gedirigeerd naar een losstaand verlicht
gebouwtje met daaromheen een moerassig land, waar kennelijk nog een kanaal
gegraven moest worden. Binnen stonden
twee mannen, waarvan eentje kennelijk de
toekomstige sluiswachter moest worden en
de ander bleek een Nederlandse zeeman te
zijn. Hij had geen schoenen aan en had tot
aan zijn knieën dikke klei en modder om
zijn benen. Er was helemaal geen sprake
van onenigheid, maar hij was wel helemaal
de kluts kwijt.
Uit zijn verhaal bleek dat hij matroos was
en dat zijn schip aan de wal lag bij de Esso
raffinaderij. Hij was wezen passagieren in
Spijkenisse. Had daar nieuwe schoenen gekocht en hij hield een ingepakte schoenendoos stevig onder zijn arm en was daarna
aan het goudgele vocht begonnen. Na de
nodige biertjes had hij contact gezocht met
de aanwezige dames, maar dat werd door
de Spijkenisser jongens niet op prijs gesteld
en hij was dan ook hardhandig de straat op
gegooid. Met veel moeite was hij in een taxi
terechtgekomen en zo in de richting van de
Botlek gereden. Toen hij de rode verlichting
van de Esso zag, was hij onderweg uitgestapt en wilde vervolgens door het land naar
de raffinaderij lopen.
Het bleek een enorme modderpoel te zijn en
hij kwam zo bij de toekomstige sluiswachterspost uit.
Op de vraag waar zijn schoenen waren,
kregen wij als antwoord, dat deze in het
moeras waren achtergebleven. Ik zei dat
hij dan maar zo snel mogelijk zijn nieuwe
schoenen aan moest trekken en dat wij hem
wel naar de raffinaderij zouden brengen. Hij
haalde triomfantelijk het papier van de doos
en begon daarna ongelooflijk te vloeken.
Wat bleek: Hij had zijn oude schoenen in
laten pakken en was onderweg zijn nieuwe
schoenen kwijt geraakt. Wij konden niet
nalaten daar uiteraard hard om te lachen.
Zo zie je maar: Gooi geen oude schoenen
weg, voordat je nieuwe hebt. Op de vraag
wat de sluiswachter daar nou midden in de
nacht deed, kregen we als antwoord, dat hij
tijdelijk nachtwaker was, vanwege de dure
installatie in het gebouwtje.
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In het voormalige bakkerspand aan de Veerlaan was het
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
gevestigd

Oma krom
door reumatiek
Op 8 mei is het 74 jaar geleden dat ik op het
schiereiland Katendrecht het geboortelicht mocht
aanschouwen. Dat was in de benedenwoning van
mijn ‘opoe Bootjes’ aan de Tolhuislaan 49. Haar
eigen naam was Johanna van Wijk – Trees en ze
was de echtgenoot van opa Reinier. Hem heb ik
nauwelijks gekend, maar oma des te beter. Waarschijnlijk komt het daardoor dat ik nog zo vaak
aan haar terugdenk.
Ze was een aardig mens en liep
haaks door de reumatiek. Als ik
bij haar op visite ging, mocht
ik boodschappen doen op de
Rechthuislaan. Ik kreeg een keurig
geschreven briefje mee naar de
groenteboer, melkboer Theo Timmermans en de bakker. Dit leverde
altijd wel een snoepje op en een
stuiver van oma als beloning.
Graag ging ik naar de speeltuin
tussen de schroothopen van ijzerhandelaar Vles en de opstallen van
havenbedrijf Thomsens.
Schommelboot
Deze speeltuin had naast normale speeltoestellen als wippen,
schommels en glijbaan ook een
reuzeschommelboot. Die stond
op ijzeren geleiders en je kon er
met wel dertig kinderen tegelijk
in. Grotere kinderen zorgden met
handkracht dat het ding in beweging bleef. En de kleintjes maar
gillen dat het harder moest. Met
het verstrijken der jaren kwam ik
minder op Katendrecht en ondertussen was oma overleden. Maar
nadat ik in 1978 in vaste dienst
was van dagblad Het Vrije Volk (ik
was daarvoor al zo’n tien jaar vaste

wijkencorrespondent)
kwam ik weer vaker
in de oude woonbuurt.
Zeker toen bewoners
als Wies Lembke
en Herman van Eijk
zich roerden tegen de
harde prostitutie die de
stadsvernieuwing in de
weg stond. Ik heb daar
ook over geschreven in
twee van mijn boeken.
Grootvader Reinier van Wijk met hond omstreeks 1948
In 1981 drukte ik voor
het eerst de hand van
Kapenees Arie Mast. Zijn forse
zetsMuseum Rotterdam (OVMR)
en stevige klauw deed in kracht
alleen het beste wilde voor zijn
niet onder voor de mijne. Iemand
levenswerk, dat voortgekomen was
die destijds mijn handdruk en
uit héél nare persoonlijke herinneobserverende blik kon weerstaan,
ringen aan de Tweede Wereldoorverdiende respect. Waardering
log. Arie was ook familieman en
kreeg ik extra van Arie toen hem
had thuis een redelijk museumpje
duidelijk werd dat mijn wieg ook
ingericht met historische banden
op Katendrecht stond.
naar de Tweede Wereldoorlog.
Vervolgens kreeg hij de beschikBewondering
king over een winkelpand aan de
Rechthuislaan en daarna betrok
Bewondering hield ik al die jaren
zijn almaar groeiende organisatie
voor Arie, al was ik het soms niet
de voormalige panden van bakkerij
eens met zijn gemopper over ‘dat
A. & P. Versluijs aan de Veerlaan.
hij altijd maar tekort werd gedaan
In 2007 moest het museum er
en niet begrepen werd’. Dat kwam
vanwege sloop en nieuwbouw
doordat de oprichter van het nu
verdwijnen en verhuizen naar de
wereldwijd bekende OorlogsVer-

Aad De Knegt
adeknegt35@gmail.com

‘Oma Bootjes’ (Johanna van Wijk-Trees) in haar huis aan de Tolhuislaan. Foto’s collectie Rein Wolters

Coolhaven, aan de andere kant van
de Nieuwe Maas. “Arie vond dat
maar niks en zette zijn hakken in
het zand’’, memoreerde museumdirecteur Johan van der Hoeven in
crematorium Rotterdam-Zuid bij
de laatste eer aan Arie. Uiteindelijk
kwam hij toch ‘over de brug’ en
verklaarde na een rondgang in het
nieuwe museum: “Ik voel mij hier
wel thuis.’’ Om vervolgens trots
te zeggen: ‘’Ik laat straks wel een
mooie erfenis achter.’’ Daarmee
sloeg hij de spijker op zijn kop.
Wat Arie ooit met dubbeltjes en
kwartjes en veel persoonlijke inzet
was begonnen, groeide uit tot
een zéér gewaardeerd historisch
instituut, dat jaarlijks meer dan
twintigduizend bezoekers trekt.
Tweehonderd belangstellenden
kwamen naar de uitvaart van de 81
jaar geworden Arie Mast. Onder
hen auteur Jan Oudenaarden,
ex-burgemeester Bram Peper, de
bekende verzetsstrijders Leo de
Groot en Dirk Moerkerken en velen
die een band hebben met de familie
en het museum.
Informatiepunt
Het was ook een eer aanwezig te
mogen zijn bij het afscheid op 28
november 2019 van directeur Johan
van der Hoeven in het fraaie museum aan de Coolhaven. Spreker
Ries Jansen, oud-burgemeester
van Krimpen aan den IJssel en exwethouder van Rotterdam memoreerde: “De collectie is onder Johan
door boeiende tentoonstellingen,
radiovoordrachten en publicaties
en vele thematische tentoonstellingen, zoals de ‘Experience’ over
het dramatisch bombarderen van
Rotterdam, in de loop der jaren het
belangrijkste educatieve informatiepunt geworden voor jongeren
over de Tweede Wereldoorlog in
onze stad. Johan heeft door zijn
actieve houding en door de vruchtbare relatie met de vele vrienden en
donateurs van het museum, een stevige basis onder het voortbestaan
van het museum en de collectie
gelegd.’’ Vanwege zijn grote verdiensten voor Rotterdam kreeg de
geboren Hagenees Van der Hoeven
de Erasmusspeld uitgereikt.
Reacties: reinwol@outlook.com
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De Oud
Uitgeverij De Oude Stad zoekt:
Een Accountmanager Advertentie Verkoop (m/v)
die zich wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.
Uw werkgebied ligt voornamelijk in de regio Rotterdam.
De Oud-Rotterdammer verwacht van u
enthousiasme en hart voor de krant, de lezer én de klant
Uw werkzaamheden bestaan uit het telefonisch verkopen van
advertenties en het bezoeken van potentiële adverteerders.
Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Heeft u ervaring als verkoper, een positieve instelling en
doorzettingsvermogen, reageer dan!
Mail uw motivatie en C.V. naar: faisal@deoudrotterdammer.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
facebook.com/deoud.rotterdammer.9

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

De Oud

VOORJAARS Proﬁteer
VOORDEEL
ROLLUIKEN

Knallende
Prijskraker
Weken!!!
√
√
√
√

NU
w

Bespaar energie
Verbeter uw wooncomfort
Bescherm uw huis en inboedel
Verleng de levensduur
van uw kozijnen
√ Gun uzelf privacy en een
goede nachtrust
Echte Heroal Rolluiken
Rolluiken
en Ritsscreens werken 365 dagen per jaar
√tegen
bodemprijzen!!
√ Oerdegelijke kwaliteitsproducten
PRIJSVOORBEELD
inmeten en snel geleverd!
√ Gratis
VAN € 560,- VOOR

acht niet
tot het
zomer is!

€ 399,- SCREENS
WINDVASTE

150 cm breed x 160 cm hoog

ROLLUIKEN

Aanbieding betreft Heroal HK-842
inclusief Somfy motor met optilblokkering

 Bescherm uw huis en inboedel
 Bespaar energie
 Verbeter uw wooncomfort
 Verleng de levensduur van uw kozijnen
 Gun uzelf privacy en een goede nachtrust
 Inclusief Somfy motor met optilblokkering
 Duits kwaliteitsproduct (sterk pantser, dubbele coating en verzwaarde veren)
 Gratis inmeten en snel geleverd!
Telefoon 010 480 92 20
Website www.bastasol.nl
Showroom Charloisse Lagedijk 563-565, 3084 LC Rotterdam

Weissenbruchlaan 8
Rotterdam
Tel. 010 - 461 1988
www.facet.nl

Dinsdag 18 februari 2020

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

pagina 19

‘Duivenvrouwtje’ terug van weggeweest
Met ingang van het cursusjaar 1957-1958 ging voor de Koningin
Wilhelmina Kweekschool, een opleiding tot onderwijsgevende,
een lang gekoesterde wens in vervulling. Er werd in het hart van
de stad een nieuw gebouw betrokken. Ruim dertig jaar was de
opleiding gevestigd geweest in een patriciërswoning aan het
Haringvliet 84, maar de cursus in september 1957 startte in een
gebouw aan de Binnenrotte 85, waarin aan de eisen was voldaan
die toen aan het opleidingsonderwijs werden gesteld.
De ligging van het schoolgebouw was
gunstig, in het hart van de stad, naast
de Laurenskerk, tussen Hoogstraat en
Meent en op een steenworp afstand
van de Coolsingel en station Blaak.
Per openbaar vervoer was de locatie
gemakkelijk te bereiken en dat was
van belang, omdat een aantal kwekelingen soms uit de verre omgeving
van Rotterdam kwam. De architectuur van het gebouw was zeker niet
opvallend, eerder sober (de oorlog was
nog niet zo erg lang verleden tijd),
maar aan de eisen die gesteld werden
in de Kweekschoolwet van 1952 was
ruimschoots voldaan. Er was een goed
ingericht handvaardigheidslokaal,
een tekenzaal, een praktisch ingericht
natuurkundelokaal en een gymzaal.
Op de bovenste verdieping was een
ruime aula met een verhoogd toneel
en achter het toneel waren kleedkamers en natuurlijk waren er gewone
leslokalen.
Pijporgel
Het jaar 1957 was om nóg een reden
gedenkwaardig. Het was vijftig jaar
geleden dat de Koningin Wilhelmina
Kweekschool was opgericht en gestart
aan de Tuinstraat. De ‘Bond van
Oudleerlingen’ wilde dit heuglijke
feit niet ongemerkt voorbij laten gaan
en begon een inzamelingsactie om in
het nieuwe gebouw een pijporgel te
realiseren in de aula. Samen zingen
in de aula met aan het orgel Piet van
den Kerkhoff of Bram Sintnicolaas,
de muziekdocenten, werd gezien als

een na te streven ideaal. Maar de realisering van zo’n orgel was financieel
te hoog gegrepen, bleek al gauw.
De ‘Bond van Oudleerlingen’ wilde
uiteraard de binnengekomen donaties
wel aan de school besteden. Die kans
deed zich voor toen in 1962, wegens
nijpend ruimtegebrek, er twee lokalen
werden bijgebouwd. Het bestuur der
‘Vereniging tot Stichting en instandhouding van een Christelijke Kweek-

De sloop van het gebouw aan de Binnenrotte in mei 2003.

maar het wil tevens of allereerst symboliseren de pedagogische motieven
“zorg dragen voor” en “verzorgen”,
die bij de opvoeding zo belangrijk
zijn. De benodigde gelden werden
bijeengebracht door oud-leerlingen ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan
der school in 1957. De overdracht had
in juni 1963 plaats bij monde van de
heer Te Slaa, voorzitter van de Bond
van Oudleerlingen.”

Het Duivenvrouwtje voert de duiven: een plastiek van Adri Blok

school voor Rotterdam en Omstreken
ter opleiding van Onderwijzers en
Onderwijzeressen’ achtte het gewenst
dat op een blinde muur van de aan-

Het Duivenvrouwtje op de hoek van de Meent en Oppert.

bouw een decoratieve versiering zou
worden aangebracht. Het bestuur van
de Bond van Oudleerlingen stelde toen
voor het geldbedrag aan te wenden
dat bij het vijftigjarig bestaan van de
school was verworven en nog steeds
niet besteed was, omdat de realisering
van een pijporgel in de aula ongeveer
het vijfvoud bedroeg van wat in kas
was. Dit resulteerde in een opdracht
van het Bestuur van de Kweekschool
aan de Rotterdamse kunstenares Adri
Blok (1919-1990) om een plastiek te
ontwerpen dat aan de kale muur zou
kunnen worden aangebracht.
Grote Kerkplein
In het verslag over het cursusjaar
1961-1962 schrijft de directeur van de
school, de heer De Boom: “Met vertrouwen en belangstelling zien we het
resultaat tegemoet.” In het jaarverslag
van het volgende cursusjaar schrijft
De Boom: “Het door mejuffrouw Blok
vervaardigde plastiek stelt een duivenvoerend vrouwtje voor, omringd door
zes duivenfiguren. Voor oud-Rotterdammers zal het een herinnering zijn
aan het vrouwtje dat voor de oorlog
op het Grote Kerkplein duiven voerde,

In eigen garage
Het Duivenvrouwtje van Adri Blok
heeft tot juli 2000 de muur van de
aanbouw gesierd. Het cursusjaar
2000-2001 startte in een nieuw
gebouw aan de Posthumalaan 90 op
de Kop van Zuid. Het was al spoedig
duidelijk dat er voor kunstwerken als
Het Duivenvrouwtje in het nieuwe
gebouw geen plaats zou zijn. Het
gebouw aan de Binnenrotte 85 kwam
onder het bewind van Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en
zou te zijner tijd worden gesloopt
voor nieuwbouw (De Hofdame). Het
gebouw aan de Binnenrotte werd voor
de grote vakantie van 2000 ontruimd.
Een paar betrokken docenten (Huub
van der Steen, Henk Barg en Arie
Bijl) hadden de vrees dat er bij de
aanstaande sloop met weinig prudentie
zou worden omgesprongen met onder
andere het plastiek van Adri Blok. Ze
hebben het op een stille namiddag in
de zomer van datzelfde jaar van de
muur gehaald en veilig gesteld door
het op te bergen in een eigen garage.
De school stond nog een paar dagen
leeg, werd gekraakt door zwervers,
maar eind 2002 en begin 2003 sloeg
de slopershamer genadeloos toe. Het
OBR had inmiddels lucht gekregen
van de verdwijning van het beeldhouwwerk van Adri Blok en dreigde
met een claim van 25.000 euro als het
plastiek niet boven water kwam. Henk
Barg leverde het persoonlijk in aan de
Posthumalaan, waarna het kunstwerk
in handen is gekomen van het OBR
rond 2002.

Speurtocht
Na de herinrichting van het plein
voor de Laurenskerk achtte Huib
van der Steen het een mooi plan om
het kunstwerk van Adri Blok aan te
brengen op een van de muren van de
aangrenzende gebouwen. Het terrein
rond de kerk had immers een nauwe
betrekking met de activiteiten van
Het Duivenvrouwtje in het verleden.
Er begon een speurtocht die jaren
heeft geduurd naar het plastiek van
Adri Blok dat onder beheer was van
het OBR. Huib van der Steen heeft
alles op alles gezet om het boven
water te krijgen. Het kunstwerk bleef
onvindbaar. Brieven naar het OBR,
burgemeeester Aboutaleb, wethouder
Laan en de gemeentelijke ombudsman, mr. Zwaneveld, leverden niets
op. De PvdA stelde in een brief van 8
oktober 2012 schriftelijke vragen over
het ‘verdwenen bronzen muurplastiek’
aan het college van burgemeester en
wethouders. In het Algemeen Dagblad
van 10 oktober 2012 verscheen een
artikel met als titel ‘Duivenvrouwtje
blijkt spoorloos. Vergeefse speurtocht
naar beeld’. Oud-collega Huib van der
Steen gaf langzaam de moed op.
Totale verrassing
Eind november 2018 kwam als een
totale verrassing mij een mailtje onder
ogen dat er melding van maakte dat
‘Het Duivenvrouwtje’ bij toeval was
teruggevonden in een depot op Zuid
en nu een pand op de hoek van de
Meent en Oppert in het centrum van
Rotterdam siert. Dat bericht stemde
me tevreden als oud-kwekeling en
oud-docent aan de Kweekschool en ik
ben meteen gaan kijken. Verdrietig is
dat dit bericht voor mijn oud-collega’s
Henk Barg en Huib van der Steen te
laat is gekomen. Over het beheer van
kunstwerken door het OBR kun je je
zorgen maken.
Arie Bijl
Waterruit 20
2804 PC Gouda
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SENSATIONELE
FEBRUARI-ACTIE 2020*
Profiteer deze maand van de vele extra’s bij de Aixam Sensation.

• TJONGEJONGE! 5000 km gratis brandstof
• NOUNOU! accessoire cheque t.w.v. € 300,• WOW! de veiligste brommobiel van NL
• ONGELOFELIJK! direct uit voorraad leverbaar
• FANTASTISCH! de beste inruilprijs

*Let op! U heeft deze maand
1 dag extra om te beslissen.

Brommobielland
Spijkenisse
0181 - 32 08 00
info@brommobielland.nl

Vollebregt Brommobielen
Bleiswijk
010 - 521 92 18
info@vollebregtbrommobiel.nl

Autobedrijf Sels
Ablasserdam
078 - 691 40 88
info@autobedrijfsels.nl
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TANTE POST
Hongerwinter
Dat stukje over de Hongerwinter in
De Oud-Rotterdammer van 21 januari
kwam hard binnen. Ik ben in 1939 geboren, dus 5 jaar in de Hongerwinter.
Het ligt me bij als de dag van gisteren.
De schrijfster woonde bij ons aan de
overkant en met haar broertje was ik
bevriend. Samen in de kou bedelen
voor wat voedsel, kooltjes en takjes,
zoeken naar de gaarkeuken. Af en toe
kreeg ik ook wat van de schildwachten, want in de Graaf Florisschool
achter ons waren de Duitsers gelegerd
en in die barre decembermaand beviel
mijn moeder van mijn broer Joop bij
het licht van een drijfkaars. Zonder
vader, want die moest in november
1944 aansluiten in de lange rij mannen
en maar altijd dat luchtalarm. En dan
schuilen bij meneer Nijland onder
de trap. Opa Metz, die langskwam
met een karretje met suikerbieten
en tulpenbollen. Daar bakte mijn
moeder dan weer bietenkoekjes van
en een soort stroop. Het was voor
de mensen een vreselijke tijd. Toen
kwam gelukkig de bevrijding met de
straatfeesten. In september 1945 ben
ik naar Zweden gestuurd wegens mijn
slechte gezondheid en kwam ik gelijk
in een ziekenhuis terecht. Daarna naar
een gastgezin. Daar ben ik verder
opgeknapt. Tot zover mijn herinnering
aan de hongerwinter.
Ton Metz
a.metz@telfort.nl
Plaatje
In de zesde klas hadden wij de fijnste
onderwijzer. Op de school van de Putselaan. Je ging er graag naar toe, de
Sandelingeweg af, de Lange Hilleweg
over, linksaf had je de Hillevliet, met
de snoepwinkel op de hoek en dan de
Putselaan. In ons klaslokaal stond een
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Wim Bank
w.bank9@upcmail.nl

Rotterdammer lezen over jeugdherinneringen, onder andere over waar
iemand vroeger heeft gewoond. Maar
ik wil het hebben over die grote groep
kantoormensen die, vanaf de jaren
zestig het Scheepvaartkwartier als
hun werkterrein hebben gezien. Naast
rederijkantoren waren er vele cargadoors en expeditiekantoren gevestigd,
zoals Van Ommeren, Wambersie,
Hudig en Veder enzovoorts. Ik wil het
hier hebben over Ruys & Co. bv, waar
ik na mijn militaire diensttijd, in 1960
in dienst ben getreden. Toen werd de
directie gevormd door twee firmanten,
die verantwoording aflegden aan de
aandeelhouder de Kon. Rotterdamse
Lloyd. Een aantal mensen (met vele
dienstjaren) lazen ‘s morgens de
binnengekomen post en sorteerden dat. Post voor de directie ging
rechtstreeks naar hen. Daarnaast was
er een aantal procuratiehouders, allen
met beperkte procuratie. De afdeling
scheepsafrekeningen, waar ik kwam te
werken, bestond uit een chef (tevens
procuratiehouder), een stenotypiste
en elf mannen die de scheepsafrekeningen maakten en bijvoorbeeld ook
alle vracht- en lossingskostennota’s
maakten. Tot onze beschikking: een
bakelieten telefoon, een schrijfmachine met carbon natuurlijk en niet
te vergeten, een elektrische rekenmachine waarmede je de Engelse maten
en gewichten en ook de Engelse valuta
kon terugrekenen naar het decimale
stelsel. Twee coasters per week vanaf
London, manifest van boord, Gen.
Verkl. voor HH Douane en de loslijst
voor de stuwadoor. In de loop van de
jaren 1965/1970 kregen we modernere
telefoons en de rekenmachine werd
elektronisch en, niet te vergeten, er
kwamen formulierensets met eenmalig
carbon, wat je niet meer behoefde
te bewaren. Toen ging het ineens
veranderen, er werd voortaan niet
meer getypt, maar gecodeerd, wat via
de ponskamer werd verwerkt en de
computer spuwde controlelijsten uit.
Een omvangrijk proces met vele mensen. Niet lang daarna, er waren twee
programmeurs van buiten aangetrokken, was daar ineens het beeldscherm,
waarmee je rechtstreeks meteen in het
‘mainframe’ kon werken en de tussenlagen (codeuses en ponstypistes)
overbodig waren geworden. Doordat
een aantal Scandinavische bedrijven
en Nedlloyd gingen samenwerken,
werd een nieuw systeem ingevoerd.
Wereldwijd was het toen mogelijk
met andere agenten te communiceren.
Het gaat te ver hier verder over uit te
wijden, aangezien in die tussentijd
zich een ware vrachtenoorlog had
ontwikkeld, met als minpunt een
all-in vracht voor elke container die
verscheept ging worden, waardoor de
vakkennis van de cargadoor overbodig
was geworden.

Scheepvaartkantoren
Doorlopend kun je in De Oud-

Henk Holleman
henkholleman@planet.nl

Radiomuseum
Zo’n acht jaar geleden bezocht ik het Rotterdams radiomuseum aan de Ceintuurbaan. Toen nog gevestigd in de houten
loods. Omdat ik een verzamelaar ben van oude radio’s en bakelieten meuk, ben ik erg in geïnteresseerd in oude techniek.
Een medewerker/vrijwilliger leidde me rond en we raakten in een leuk gesprek. Op een gegeven moment vroeg hij:
‘heb jij geen zin vrijwilliger te worden’. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en vanaf die tijd mag ik de bezoekers
rondleiden. Dikwijls krijg ik te horen: ‘Goh, die hadden wij vroeger ook thuis’. Nu zitten we op de nieuwe locatie, aan de
overzijde, waar ook de minder valide bezoeker zijn weg kan vinden. De entree en het parkeren zijn gratis. Ceintuurbaan
111, 2e verdieping.
Fred van der Windt, 06-40319641, justfred@upcmail.nl
kast met allemaal kleine raampjes.
Precies om 9 uur begon de schooldag.
Plechtig liep onze onderwijzer naar de
kast en stak een plaatje in het raampje.
De lange man zei dat het een prentje
was, maar wij wisten drommels goed
dat het een plaatje was. Iemand van
ons zou die dag het plaatje krijgen;
met de keeper van Feyenoord in zijn
gele trui. Die halfgod. Of met een
heerlijk gevaarlijke tijger. Op een dag
was het een nieuw vliegtuig. Zo’n hemels vliegtuig, waar wij natuurlijk nog
nooit hadden ingezeten. Vier motoren
nog wel en schuin omhoog jongens, of
het niks was. Ik rekende nergens op.
Altijd ging het prentje naar een ander.
De dag ging voorbij en eindigde met
het vertellen. De Scheepsjongens van

Bontekoe. De meester sprong vol vuur
van zijn lessenaar. Het was stil in de
klas. Plots hield hij op, op het spannendste ogenblik. “Morgen verder,
jongens.” Hij schreed naar het prentje.
Hij liep plechtig naar MIJ. Tussen
twee vingers nam ik het aan alsof het
de Televizierring was.
Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
Bioscoop (2)
In De Oud-Rotterdammer van 21
januari 2020 zag ik de foto van theater
Grand en Studio 62. Deze bioscopen waren gevestigd op de Nieuwe
Binnenweg 326. Ik heb in Grand de
film ‘West Side Story’ gezien, toen
de film daar al enige weken draaide.
Het theater heette oorspronkelijk
W.B. Theater (W.B. staat voor Wester
Bioscoop), is gebouwd in 1919 en
later verbouwd tot het Capitol theater
in 1932. Daarna is Capitol grondig
verbouwd tot ‘Grand en Studio 62’ en
werd onderdeel van het concern van
Tuschinki.’
L.M. Schuch
loekschuch@kpnplanet.nl

Bioscoop (1)
Foto 330 in ‘Rotterdam gefotografeerd’ is een oude bioscoop aan de Nieuwe
Binnenweg 326. In de jaren tachtig werkte ik een stukje verder bij het
Heemraadsplein. Een collega vertelde me dat zijn opa hier ooit een bioscoop
begonnen was. Zijn opa was Karl Weisbard en die begon in 1919 Het Wester
Bioscoop Theater, dat naderhand verkocht schijnt te zijn aan Tuschinsky
Theaters. Daarna heeft het nog andere namen gehad, zoals Capitol, Grand en
Studio 62. Uiteindelijk werd het een kerkelijk centrum onder de naam ‘De
Kandelaar’ met de borden ‘Jezus leeft’ aan de gevel. Toen het gebedshuis
de deuren sloot, is er een winkel in gekomen. Fotograaf Henk Hartog kwam
regelmatig bij ons als klant in de winkel voor aanvulling van zijn fotospullen.
R. van de Heuvel (caudes&robantina.nl)
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Bioscoop (3)
In ‘Rotterdam gefotografeerd 19801990’ stelt u de vraag over een theater.
Als mijn geheugen mij niet in de steek
laat, is dit een bioscoop (geweest)
op de Nieuwe Binnenweg, bijna op
de hoek van de Heemraadsingel.
Ik woonde destijds in de achter de
Nieuwe Binnenweg gelegen Volmarijnstraat. Ik ben er wel eens binnen
geweest. Al weet ik niet meer voor
welke film. In 1962 was ik 10 jaar.
S. de Waard
127@zonnet.nl

Bioscoop (4)
Foto 331 toont de bioscopen Grand
en Studio 62, gevestigd op de Nieuwe
Binnenweg, nabij de Heemraadsingel.
In 1962 kwam ik op het schippersinternaat Koningin Wilhelmina in
de Coolhaven te wonen. Dat was
natuurlijk prachtig, twee bioscopen
om de hoek. Ik heb in Studio 62 de
Nederlandse speelfilm ‘De Overval’
gezien en in het Grand ‘The West Side
Story’. Men heeft destijds de bioscoop
Capitol verbouwd tot het Grand en
Studio 62. Het Grand was iets luxer
dan de buren. Er werden de wat
duurdere films gedraaid. Als 6-jarig
jongetje ben ik met mijn vader nog in
het Capitol geweest. We hebben daar
de film ‘Bambi’ gezien. De mussen
vlogen door de zaal heen. Het was dus
toen al aan een verbouwing toe.’
Peter Hoogeveen
phoogeveen@chello.nl
Vies werk voor koppelbazen
Graag wil ik reageren op het artikel
‘Vies werk voor koppelbazen in de
Rotterdamse haven’. In De Oud-Rotterdammer jaargang 16, nr.3, geschreven door de heer Jan Smits. Het gaat
om de foto met de onbekende man bij
de RDM. Deze man was ooit collega
van mij in de afdeling scheepsreparatie bij de RDM en zijn beroep was
carrouseldraaier. Iedereen noemde
hem Paco en hij was Spanjaard, zijn
werkelijke naam is mij ontschoten.
Maar voor alle duidelijkheid: hij had
een vast dienstverband bij de RDM en
werkte beslist niet via een koppelbaas.
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denstraat no.69-4
Dik Happé
dikhappee@gmail.com

OPROEP
Herinneringen aan het Eurovisie Songfestival
Rotterdam is dit voorjaar in de ban van het Eurovisie Songfestival. De OudRotterdammer is nieuwsgierig welke herinneringen onze lezers aan dit internationale liedjesfestijn hebben. Hoe volgde u vroeger het songfestival? Wat
waren uw favoriete nummers? Welke herinneringen heeft u aan Nederlandse
deelnemers? We zijn benieuwd naar uw anekdotes en verhalen. In onze
nummers op 14 en 28 april willen we daarmee uitpakken in de krant. Ook
herinneringen aan evenementen in Ahoy zijn van harte welkom! Stuur ze
naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Foto: De Spelbrekers,
Eurovisiesongfestival 1962 (foto Harry Pot, Anefo, Nationaal Archief)
Gezocht: Jos Boswinkel
Ik zoek Jos Boswinkel met wie ik in
1974 naar de Europacup finale (1e
wedstrijd) tegen Tottenham Hotspur in
Londen ben geweest. Hij heeft destijds
foto’s gemaakt waarvan ik graag
afdrukken zou hebben. Wij werkten
toen beiden bij Granaria BV op de
Wijnhaven, Rotterdam. Als hij dit leest
hoor ik graag van hem.
Ronald Burki
ronald_burki@hotmail.com
Jan Börger
Bent u familie of oude bekende van
de Rotterdamse kunstenaar Jan Börger
(1923) en kunt u informatie over zijn
werk en leven aanvullen voor een tentoonstelling in 2020, gelieve te mailen
naar irenemalvina1@gmail.com
Irene Grisel
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Schoolvriendin gezocht
Ik zoek een schoolvriendin uit de jaren
zestig; Andrea de Reijken, of Rijken.
Zij woonde in een benedenwoning in
de Nijverheidstraat in de wijk Feijenoord. Ik dacht nr. 114, maar weet
dat niet zeker. Zelf woonde ik in de
Oranjeboomstraat nr. 114. Ik heb met
haar een fijne tijd gehad.
Lenie Voordendag-Wismeijer
3261 PO Oud-Beijerland
06-41814275
Familie Van den Ende
Ik zoek de kinderen van Matthijs van
den Ende, geb. juli 1896 te Berkel e/o
en Wilhelmina Beermann, geb. aug
1903 te Rotterdam, te weten Cornelis
Pieter van den Ende, feb 1933, Dina
van den Ende, aug 1935 en Magdalena
van den Ende, maart 1939, allen te
Rotterdam geboren. Hun laatste adres
mij bekend in 1939 was Zwarte-Paar-

Havenbedrijf
Van september 1963 tot medio 1971
werkte ik bij het Gemeentelijk Havenbedrijf op de afdeling Boekhouding,
later BFZ. Een paar maanden geleden
ben ik begonnen met een mindmap
van alle personen, die ik mij uit die
tijd kan herinneren, waar mogelijk
met foto. Dit betreffen voornamelijk
mensen uit het poortgebouw, hoewel
ik zijdelings ook met andere afdelingen te maken heb gehad. Op internet
is nauwelijks iets te vinden. Ik woon
in het buitenland en heb tijdens de
feestdagen alle Bedrijfsmededelingenbladen in het Stadsarchief doorgespit
en verwerkt. Zijn er mensen, die in
die tijd bij het Havenbedrijf (m.n. bij
afdelingen in het Poortgebouw) hebben gewerkt, die meer namen en bij
voorkeur foto’s hebben. Ik stuur graag
de MindMap toe.

of van familie en buitenlui. Ondersteund met filmpjes, foto’s en muziek
(powerpoint). Selectie en training om
het verhaal goed te laten overkomen
is door ons gegarandeerd. Het liefst
waargebeurd en grappig. Bewijs
hoeft niet. Voorkeur gaat uit naar de
fiets-/voetgangerstunnel. U kunt u
aanmelden als verteller, maar ook als
toehoorder. Info@leeszaalvreewijk.nl
Zie www.leeszaalvreewijk.nl
Pieter Termeer
Walking football
Sinds september 2019 bestaat, iedere
woensdag, de mogelijkheid Walking
Football (voetbal voor 50+ers) te
spelen op het Johan Cruyff Sparta
Rotterdam-court bij het Spartastadion in Rotterdam. Het betreft een
project van De Betrokken Spartaan,
de maatschappelijke tak van Sparta
Rotterdam, in het kader van mensen in

beweging brengen. Het is leuk om te
doen, brengt u in contact met anderen
en is gezellig bovendien. Vanaf 10.00
uur staat de koffie klaar. Na wat
opwarmoefeningen spelen we een
wedstrijdje van tweemaal 25 minuten.
Ook worden soms toernooitjes bij
andere clubs gespeeld. Aanmelden
kan via https://www.sparta-rotterdam.
nl/maatschappelijk/walking-football/
Ook kunt u gewoon langskomen om te
zien of het iets voor u is.
C.J. de Groot
Spijkenisse
Heintje Davids, Wim Gütt
Op mijn verhaal over Heintje
David en de fa. Dankers, kreeg ik
een interessant antwoord van Wim
Gütt. Echter zijn e-mailadres wordt
afgewezen. Gaarne, Wim Gütt, meld
je via telefoon. Bvd. Roger Pluijm
06-53299565.

Fred van den Bosch
fred@fredvandenbosch.nl
Accordeonisten gezocht
Wij zoeken accordeonisten voor
Shantykoor De Brulboei uit Zwijndrecht, een gezellig koor met 60 leden.
We repeteren op woensdagavond van
half 8 tot half 10. Kom eens luisteren: we zingen in de Wentelwiek,
Anthonie Fokkerstraat 33, 3331 KA
Zwijndrecht. Voor verdere info, Greet
de Paauw dirigent van dit koor, 0653390857.
Maastunnelverhalen
Onder de titel ‘Onder de tunnel door.
Van zuid naar noord of van noord
naar zuid’ wil de leeszaal Vreewijk in
Rotterdam Zuid een avond of middag
organiseren waar Rotterdammers een
kort tienminutenverhaal vertellen uit
het hoofd en uit het hart. Niet van een
papiertje. Mag ook van horen vertellen

Zus van tante Mien
Ik ben al enige tijd op zoek naar Zus van tante Mien (zoals ze genoemd
werd). Als ze nog leeft, zal ze rond de 85 jaar zijn. Zus was de dochter van
tante Mien. En tante Mien, de tante van mijn moeder Nel Schilperoord (die
staat op de zwartwitfoto), was weer een zuster van de moeder van mijn
moeder. Dus mijn oma. Mijn oma heette Hendrika Wilhelmina SchilperoordVisser. Was getrouwd met Arend Schilperoord. Zij woonden aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam. Tante Mien heette naar mijn weten Boele-Visser.
Graag zou ik in contact willen komen met zus van tante Mien. Of mensen/
nazaten die haar hebben gekend.
Ria Kleinlugtenbelt-Brouwer
riawbrouwer@gmail.com

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:

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.

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

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

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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dig. Wouter van Beek is van 1912, dus hij is niet
meer in leven. We hadden graag zijn kant van het
verhaal willen horen.
Daarom willen we vragen of iemand weet hoe
het met Wouter van Beek gegaan is, welk werk
hij is gaan doen, heeft hij kinderen gehad, zijn er
nog familieleden die ons misschien meer kunnen
vertellen? Het gaat dus om Wouter van Beek,
onder andere marconist. Hij kwam uit Middelharnis. Hij was getrouwd, woonde in 1944/1945
aan de Mijnsherenlaan en hij heeft ook af en toe
gewoond en gelogeerd bij zijn schoonvader aan
de Brielselaan 106, die een schoenenwinkel had.
Ook zouden we graag meer willen weten over
Willem Dalkmann van het Beurs Café-Restaurant. Hij werkte mee met de illegaliteit. Hij kreeg
hoge Duitsers in zijn bedrijf over de vloer en weet
via zijn relaties te bereiken, dat door het betalen
van 50.000 gulden losgeld Van Bijsterveld niet
doodgeschoten wordt.
Het is alweer 75 jaar geleden, maar wie weet zijn
er toch nog steeds mensen die ons nog iets zouden kunnen vertellen. We zijn als gezin benieuwd
naar uw reactie!

Wie weet meer?
Op 27 maart 1945, dus 75 jaar geleden, vond er
in ons huis aan de Verschoorstraat in Rotterdam
Charlois een overval plaats. Er werd op dat moment door twee marconisten geseind naar Londen. Ze konden niet ontsnappen, want ook aan de
achterkant van ons huis en op de daken stonden
Duitsers met geweren in de aanslag. Waren ze
gepeild of verraden? Ze werden met een aantal
aanwezige mannen (o.a. Toon Scholts) naar de
gevangenis in Scheveningen gebracht. Mijn broer
en zussen hadden gezien hoe de mannen geslagen
werden en ieder had er zo zijn eigen, best heftige,
ervaring bij. Jaren later werden herinneringen aan
deze gebeurtenis vaak opgehaald. Maar eigenlijk
wisten we maar weinig feiten. Omdat ik er meer
over wilde weten (ik ben van 1941) ben ik een
aantal jaren geleden op zoek gegaan om bijvoorbeeld te weten wie de marconisten waren, of zij
en de andere mannen het er levend vanaf gebracht
hadden of niet en er waren nog veel meer vragen.
Een heel bijzonder moment was het om uiteindelijk in het jaarboekje van Rotterdam van 1988 de
hele gebeurtenis te vinden met de namen. In de
necrologie over Cor van Bijsterveld wordt verteld
hoe het gegaan is. Beide marconisten hebben het
overleefd.
Daarna hebben we diverse archieven bezocht: onder andere het NIOD, het Stadsarchief Rotterdam
en het Nationaal Archief in Den Haag. Inmiddels zijn we veel te weten gekomen over Van
Bijsterveld, die een belangrijke rol in en na de
oorlog gehad heeft. In interviews vertelt hij over
de gevangenname enzovoorts. Over de tweede
1
2
3
4
5
6
marconist, Wout van Beek, is wel het een en
12
ander te lezen, maar
dat is vaak nogal13tegenstrij-

Irene van Andel-Molendijk
Capelle a/d IJssel
Ireneb41@kpnmail.nl

Reünie CSG (Johannes) Calvijn Vreewijk
Zaterdag 18 april vindt ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de school en het 70-jarig
bestaan van het gymnasium de grote (Johannes) Calvijn-Vreewijk reünie plaats. Voor verschillende
generaties heeft deze school een verschillende betekenis. Andere tijden, andere mensen, andere
ontmoetingen, andere herinneringen. Toch is er door de negentig jaar heen een rode draad te vinden
die alle generaties van medewerkers en leerlingen verbindt. De identiteit van de school is namelijk
de rotsvaste basis voor het respect, vertrouwen en de geborgenheid die de school al generaties lang
kenmerkt. Alle oud-leerlingen en (oud-)docenten worden van harte uitgenodigd op zaterdag 18 april
tussen 14.00-17.00 uur deel te nemen aan de reünie in het gebouw van Calvijn Vreewijk aan de Grift
30 te Rotterdam. Meer informatie is te vinden op: www.reuniejohannescalvijnvreewijk.nl. Opgeven
voor de reünie kan via deze website, waar ook te zien is wie zich tot nog toe hebben aangemeld. De
eerste 170 aanmeldingen zijn al binnen en hopelijk volgen er nog veel meer!

Dame gezocht
Gezonde man 70+, 1.80 m. lang, 80 kg, zorgzaam, zoekt kennismaking met lieve dame voor
gezellig uit en thuis. Huidskleur en geloof niet
belangrijk. Tel. 06-80162810 na 19.00 uur.
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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
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De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het naderend carnaval en was de titel van een bekende carna44
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Rotterdammer45André van Duin. Die
luidde:
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veel goede oplossingen
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Uit al die58goede inzendingen
hebben
we vijf prijswinnaars geloot
die ieder twee
voor het nieuwe
61 toegangstickets ontvangen
62
63 festival
64ODE, een reis dwars door 50 jaar popmuziek in
Rotterdam Ahoy op 21 en 22 maart. De prijswinnaars zijn: C. van der Linde-De Leeuw, B.A. Bakker-Visser, A.J.
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inhoudsmaat (afk.): 85. dwarsbalk aan een mast.
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw
oplossing voor DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020
12.00 UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing
sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. regelmatig; 7. hoge vrouwenstem; 12. paling; 13. onnavolgbaar (enig); 14. verwaande
houding; 15. oude lengtemaat; 17. bedehuis; 19. rivier in Spanje; 21. deel van bijbel (afk.); 22. drinkbeker; 24. buikpotig weekdier; 27. houten schouderblok; 28. soepgroente; 30. wereldkunsttaal; 31. Europeaan; 32. Japanse vechtsport; 33. windrichting (afk.); 35. best geklasseerd; 37. sullig persoon; 38. deel
van een woord; 41. steen; 42. bekend koekje; 44. god van de liefde; 46. spijskaart; 47. telwoord; 48. signeren; 49. blauwachtig wit metaal; 50. akelig; 52. vleesvervanger; 54. tropische vrucht; 56. spie of wig;
58. uitvoerig verslag; 61. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 62. geleider van prikkels; 64. ogen-
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De mooiste stoffen voor uw meubelen
De temperatuur daalt, de windkracht neemt toe, evenals de
kans op regen. Kortom, het is tijd om u op een bank of fauteuil
te nestelen, maar wat als het meubelstuk niet meer voldoet
aan uw wensen? Als het is verkleurd, versleten of uitgezakt of
het meubel past eenvoudig niet meer in het interieur? Herkenbaar? Bij Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. weten ze daar
raad mee.
hullen. Van fluweelzacht en glanzend,
naar grafisch en exotisch kleurrijk.
U zelf lekker voelen in uw eigen
Prachtige nieuwe stalenboeken van
huis is een belangrijk onderdeel van
onder andere JAB, Kvadrat, Alcantara,
ieders welbevinden. De Miedema’s
De Ploeg en S&V worden getoond op
weten dat. Zij presenteren de nieuw
de Kleiweg te Rotterdam.
ingekochte interieurstoffen die zó
verleidelijk zijn dat u uzelf erin wilt
Design klassiekers
“Naast dat we de mooiste stoffen
willen laten zien kiezen we bewust
niet voor de gemakkelijke weg en
investeren we continu in duurzaamheid”, stelt Carry. “Tot op de dag van
vandaag werken wij met dierlijke en
natuurlijke producten en we zien erop
toe dat deze minstens een EU groen
keurmerk hebben. Neem bijvoorbeeld
een natuurlijke vezel als wol, deze is
bijzonder slijtvast en daardoor heel
duurzaam. Een meubelstuk gestoffeerd
met wol blijft mooi en gaat jarenlang
mee en dat zie je terug in design klassiekers van eigen bodem als ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND en
GISPEN. Met trots mogen we zeggen
dat wij daar onze specialiteit van hebben gemaakt.”

Toepassingen
“Natuurlijk is het belangrijk dat u de
mooiste stof voor uw meubel vindt
en daar komen we samen ook zeker
uit, maar even belangrijk is het om te
kijken naar de eigenschappen van de
stof in combinatie met de toepassing,”
vertelt Tim. Over toepassingen kunnen
ze bij MIEDEMA en Zn. heel veel

meer vertellen.
Modern, klassiek, antiek
Stoffen geven een interieur kleur,
warmte en cachet. U kunt ze gebruiken van lampenkap tot kussen,
van gordijn tot bedboord, van vaas
tot fauteuil, van tas tot bank. Van
modern via klassiek tot en met antiek.

Voorts streven wij altijd om binnen
tien werkdagen de meubels gestoffeerd en wel bij de klant af te leveren.
Dankzij onze relaties, reputatie en een
prima mond-tot-mondreclame kunnen
nog generaties profiteren van onze
expertise.”

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Lammers en Van Oossanen ontzorgen
Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Het is alweer 22 jaar geleden dat Hans Lammers besloot dat het tijd was om samen met zijn vrouw Carla en collega Henk van Oossanen een winkel te beginnen
in woninginrichting artikelen. De beide heren hadden op dat moment ieder al ruim
wij onsineven
voorstellen?
25Mogen
jaar ervaring
deze
branche. Zij streken neer op Slinge 145, een leuke winkelMiedema
en
Zn.
is
een
ouderwets
vertrouwd
hollands
bedrijf
waarbij
straat in Rotterdam-zuid onder
hun naam:
Lammers
& van
Oossanen.
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw
stoffeerwerk,
bentWat
u in
zijn duidelijk in opmars.
wiltonze
u voorwinkels
de
Mede
omdat er in eenleer-,antiekrestauratie
straal van 500 meter reeds en interieuradviezen
aan
het
juiste
adres.
ramen? Overgordijnen,vitrages,rolgordijnen,
drie woninginrichters zaten, besloot het drietal al

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

plissées, noem maar op: het is er allemaal. Ook
gauw om er een specialistisch tintje aan te geven.
Stoffeerwerk U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, 48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
de woon-en slaapmeubelen komen ruim aan bod.
Zo is toen de seniorenspeciaalzaak ontstaan. Zij
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
Van een enkele fauteuil
tot complete
konden
nog
niet
bevroeden
dat
dit
tot
een
groot
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND,
ROLF
BENZ,bankstellen,
GISPEN,
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
dressoirs, eethoeken en bijzettafeltjes. Ook de
succes
zou leiden.
OISTERWIJK,
en o.a HARVINK meubelen.
zitcomfort.
slaapmeubelen zijn ruim aanwezig: ledikanten, 1
Collega Henk van Oossanen geniet inmiddels
persoons
2 persoons
van Leerbewerking
een welverdiend pensioen.
Hans en Carla
Wij bekleden
al uw meubelen
metofeerste
klas eventueel
leder. gekoppeld en
Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
nachtkastjes
en linnenkasten.
Lammers
inmiddelswij
ookdiverse
al beginnende
Ook zijn
verrichten
reparaties zoals;uitrijdbaar,
het innemen
van uitgerekt
leder, het
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
reparerenwillen
van niet
stiknaden,
hetweten.
gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken
senioren,maar
van stoppen
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
Tevensom
leveren
wij dedeoriginele
huiden
uw design
klassieker
zoals stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten
Dit alles
staatvan
verspreid
in de winkel
en kelder.
Nogen/of
veel testoelen.
leuk en dankbaar
te doen,aldus
CHESTERFIELD,
en JORI.Er is een traplift en rollator aanwezig. Ontzorgen
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.
twee.bijv.
Carla:
“Een kopje koffie en de
eenSEDE
luisterend
staat hier met hoofdletters geschreven. Meubels
oor, daar beginnen we mee.” En Hans vult aan:
vloeren &
verwijderen:
geen
probleem. & Zn.
“WeMiedema
doen ons best&omZn.
aan ieder budget
groot of& Zn. verplaatsen,
Miedema
Miedema
Zn.
Miedema
Miedema & Zn.
Bel voor meer informatie of een
Kent uKleiweg
ze nog niet?
Ga er zeker eensTexasdreef
een kijkje 19
kleinKamp
een passende
vrijblijvende afspraak bij u thuis
60 invulling te geven.”
Veldweg 22
135b
Dam 22
Geopend
dinsdag tot en 3565
met zaterdag
U vindt
bijAT
dit familiebedrijf
3811
Amersfoorteen ruime
1404 sortering
CV Bussum nemen!3051
GNvan
Rotterdam
CL Utrecht
3111 BD Schiedam
Gratis halen en brengen
033 472 35 77
035 691
010
888
76
030 662 82 18
010 27 34 727
van 9.30
tot 21
17.00
uur.
vloerbedekkingen,
bijvoorbeeld: tapijt,
vinyl,29 05
levering onder 3 jaar garantie
PVC en laminaatvloeren. Vooral de laatste twee

