De Oud

Oplage: 122.000 ex.

Dinsdag 17 maart 2020 . Jaargang 16, nr. 6

Beatlejasje en een bobbel in de broek
In mijn tienertijd heb ik, qua
kleding, altijd geprobeerd
me te identificeren met mijn
rockidolen. Het imiteren van
anderen is bepaald niet iets
wat ik normaal gesproken nastreef. Als je nu mijn kledingkasten zou opentrekken, dan
tref je daarin kleding aan die
ik 25 jaar of zelfs nog langer
geleden ook al droeg. Of je
met die kleding nog steeds
over straat kunt gaan, is me
eigenlijk worst. De kwaliteit
van de kleding is onveranderd
goed en ik kan mijn lijf er nog
moeiteloos in kwijt.
In de periode dat ik een kledinglijn
van bepaalde idolen overnam, pleitte
het in mijn voordeel dat ik daarbij
steeds voorop liep en direct nieuwe
interessante stromingen volgde en
dus niet wachtte tot het moment dat
de hele meute in beweging kwam.
Dat bracht natuurlijk wel risico’s met
zich mee, vooral als je niet over de
financiële middelen beschikte om even
snel een modezaak binnen te wippen
om een modern stuk kleding aan te
schaffen, zoals dat in mijn situatie het
geval was.
Afdankertjes
Wanneer ik toe was aan een nieuw
jasje of een nieuwe pantalon, of aan
beide, dan ging ik de boer op om te
zien of ik op voordelige wijze de gewenste kledingstukken kon bemachtigen. In die dagen hield dat in dat ik de
hele familie afstruinde, op zoek naar
afgedankte kleding. Afdankertjes, die
pasten binnen de nieuw bedachte outfit. Slaagde ik daar niet in, dan bleef
mij niets anders over dan mijn vader
of moeder te vragen plaats te nemen
achter de naaimachine om in ons eigen
‘huisatelier’ het begeerde kledingstuk
te vervaardigen. Destijds droegen we
werkelijk alles wat maar enigszins in
je maat voorhanden was. Oude bontjassen, jabots en giletjes van ooms,
tantes, opa’s en oma’s. Kortom, alle
kleding die bij familie op zolder in de
mottenballen lag, werd geïnspecteerd,
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gepast en gecombineerd. Kleding,
gevonden op een rommelmarkt en van
volstrekt onbekende komaf, was nooit
te min om even uit te proberen. Bij het
passen werd bijvoorbeeld helemaal
niet stilgestaan bij de vraag: “Wie,
en in welke omstandigheid, heeft dat
kledingstuk het laatst gedragen?”
Vragen als: “Was de voormalige bezitter eigenlijk wel hygiënisch?”, “Had
de voormalige bezitter misschien een
ernstige ziekte onder de leden en is hij
wellicht in dit kledingstuk overleden?” en “Zat het kledingstuk niet vol
ongure beestjes?” Zulke vragen speelden absoluut geen rol bij het passen en
het ten slotte in gebruik nemen van het
desbetreffende kledingstuk.
Verkleedpassie
Mijn opa Heijgen, de vader van
mijn moeder, kocht bijna wekelijks
kleding en allerlei andere in de trein
achtergelaten spullen op de spoorwegverkoping. Ik was er iedere zaterdagmorgen als de kippen bij om bij hem
kleding en dergelijke uit te zoeken.
Voor mij was niets bij voorbaat niet
goed genoeg.

Ik denk dat mijn verkleedpassie begon
op de zolder van mijn jeugdvriend
Joop de Bode. Daar repeteerden
we namelijk al op jonge leeftijd
toneelstukjes voor schooluitvoeringen.
Hierbij maakten we gretig gebruik van
alle in koffers opgeborgen kleding,
ook oude kledingstukken van de
vrouw des huizes. Het was als jongetje
toen best een spannende ervaring eens
een stukje dameskleding om je lijf te
slaan.
Geen revers
Als er bij mijn ouders thuis al geld
werd besteed aan kleding, hetgeen
zeer zelden het geval was, dan ging dit
geld vooral op aan kleding voor mijn
oudste broer Theo. Als mijn jongere
broer Charles en ik ook eens in waren
voor iets nieuws, bijvoorbeeld in waren voor een ‘beatlejasje’, dan werd er
in het beste geval een grote lap zwart
ribfluweel gekocht op de lapjesmarkt
en nam vaderlief thuis vol goede moed
plaats achter de naaimachine. Die aanpak beloofde zelden veel goeds. De
lieve man deed altijd zijn uiterste best
er iets toonbaars van te maken. Hij zat

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

dan dagen achtereen in zijn schaarse
vrije tijd achter de Singer trapnaaimachine als een bezetene van zich af
te trappen om de machine naaiende
te houden. Je kon de buren op zulke
dagen bijna horen denken dat er bij
de familie Plomp weer enthousiast
genaaid werd. Het dreunende lawaai
van de trapnaaimachine was hoor- en
voelbaar tot in alle uithoeken van het
flatgebouw. Eerlijkheidshalve moet ik
toegeven dat het produceren van zo’n
‘beatlejasje’, hoe eenvoudig ook van
snit, voor een goedwillende amateur
toch een hele opgave is. Het jasje dat
uiteindelijk uit de machine rolde, kon
de toets der kritiek best doorstaan. Het
eigenmaaksel had een rond boordje
zonder kraag en had geen revers,
typisch een ‘beatlejasje’ dus.
Gigantische opwinding
Heel anders was het gesteld met de
pantalon die hij eens op mijn verzoek
vervaardigde. Na het succes van het
jasje, dacht ik: nu kan pa voor mij
van dezelfde stof ook nog wel een
pantalon met licht uitlopende pijpen
maken. Het schijnt niet eenvoudig te

zijn een fatsoenlijk ogende gulp in een
broek te naaien. Mijn vader was in
die tijd weliswaar een verdienstelijk
verzekeringsagent bij de Onderlinge
‘s-Gravenhage, maar hij was zeker
geen alom gerespecteerde couturier.
De pantalon, die hij produceerde en
waarmee ik aansluitend uit de kast
moest komen, kende twee in het oog
springende details. Om te beginnen
de vouw in de licht uitlopende pijpen.
Die vouw trok in beide broekspijpen
overdreven ver naar buiten, daarmede
ongewild de indruk wekkend bij
toeschouwers van het andere geslacht
dat ik me provocerend wijdbeens
wilde voortbewegen. En dan de gulp.
De gulp was dusdanig dik op het kruis
gestikt en puilde deswege zover naar
voren uit, dat zelfs op grote afstand de
valse gedachte kon worden uitgelokt
dat zich achter die bobbel in de broek
een gigantische opwinding schuilhield.. Ik geneerde me te pletter, want
overal waar ik verscheen waren de
meisjesogen op mijn kruis gevestigd.
Bert Plomp
albertplomp@gmail.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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Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

aan uw begrafenis

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

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
 info@stroobandtandtechniek.nl

www.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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Frans Vrolijk, droogkomisch en melancholiek
Deze keer maar eens een Rotterdamse grootheid in het schnabbelcircuit bij de kop gepakt: Frans Vrolijk. Hij werd geboren als
Jan Versteeg (1924) en woonde aan de Goudse Rijweg, boven de
winkels in een ruim appartement. Een komiek die acteur en conferencier was, maar ook een moppentapper. Dat deed hij op een
droogkomische manier, waarbij hij meestal een melancholieke
blik liet zien. Een beetje verongelijkt zelfs.
Ik ontmoette hem bij een optreden
in een openlucht theater, ergens in
Rotterdam, waar ook Anneke Grönloh
acte de présence gaf en haar hits als
Brandend Zand en Paradiso ten gehore
bracht. Het moet in 1963 geweest zijn.
Anneke was vergezeld van haar moeder, die het feit dat het theater maar
voor de helft gevuld was vervelend
voor haar dochter vond. Anneke was
ook nu natuurlijk de vedette.
Moppen en grappen
Achter de bühne trof ik de andere
artiesten, onder wie Frans Vrolijk. We
raakten aan de praat. Hij zei dat ik
eens moest langs komen en of ik geen
teksten voor hem kon schrijven. Zijn
optreden kan ik mij nog herinneren.
Een van zijn moppen ging als volgt:
‘Mijn buurvrouw zei gisteren tegen
mij: ik heb je het weekend op het
strand gezien. Je had je zwembroek
aan en je was met een mooie, blonde
vrouw, maar niet de jouwe. Ik heb
mijn buurvrouw meewarig aangekeken en toen gezegd: denk je dat een

man van mijn leeftijd soms met een
schepje en een emmertje naar het
strand gaat?’ Er werd hard gelachen.
Vooral ook omdat Frans zijn meest
droogkomische gezicht opzette.
Nest jonge koeien
Frans vroeg of ik misschien nog
moppen voor hem wist. Dat was in de
tijd van: het is zwart/wit en het zit in
een boom. Antwoord: een nest jonge
koeien. Of: het is groen en het zweeft
door de lucht. Antwoord: een spruitje
achter een vliegtuig. De vervolgmop:
het is bruin en het zweeft door de
lucht. Antwoord: hetzelfde spruitje,
drie weken later. Mijn bijdrage toen,
was niet van mezelf: het is rood met
twee gele strepen. Antwoord: een
tomaat met bretels. Nee, u hoeft niet
te grinniken, daar zijn de grappen tegenwoordig te flauw voor. Maar zelfs
Frans moest lachen. Niet uitbundig,
maar meer een grijns.
Toen ik later met teksten bij hem thuis
kwam, had hij daar eerst amper oog
voor. Hij zat met open hemd op de

Frans Vrolijk

bank en verklaarde dat je beter af was
met een man dan met een dure vrouw.
¨Kijk wat ik allemaal heb¨, zei hij,
¨een mooi appartement, een dikke auto
voor de deur en ik kan doen en laten
wat ik wil.¨ Ik voelde aan mijn water
dat Frans meer wilde dan mijn teksten,
waarvoor hij wel keurig 75 gulden
betaalde. In een opwelling zei ik, dat
mijn vader beneden in de auto wachtte
en dat was geheel volgens waarheid.
Ik heb Frans na dat eenmalige bezoek

niet meer gesproken. Wat ik er wel aan
heb overgehouden – naast het bedrag
voor de twee teksten – was de naam en
het adres van een componist die een
tekstschrijver zocht. Nota bene in mijn
toenmalige woonplaats Zwijndrecht!
Paul Clifton, pianist en entertainer.
Dat contact was gauw gelegd en we
hebben in samenwerkingsverband
liedjes geschreven voor onder meer
Rotterdamse Riet, Ilonka Biluska en
Willy Alberti. Van Frans heb ik nooit
meer iets gehoord. Helaas overleed hij

in 1996. Als artiest voor onder meer
AVRO’s Bonte Dinsdagavondtrein
en als acteur bij het Volkstoneel is hij
een goede herinnering gebleven. Ik
ben benieuwd naar uw ervaringen met
de veelzijdige artiest, die in zijn hart
eigenlijk meer een ongeschminkte
clown was. Droefheid vermengd met
een flinke scheut humor.
John Collee
johncollee@hotmail.com

CCtje Wie verre reizen doet…

(kan nooit z’n mond houden.)

c foto burosolo.nl

Ach, ik heb het wel eens eerder, en vermoedelijk vele malen
eerder, gezegd en geschreven: nu ga ik minstens drie maanden
niet meer het huis uit. Het komt trouwens goed uit vanwege het
coronagedoe, ik ga op de bank
liggen, laat al het voedsel door bol-punt-kom thuis bezorgen, kom
nog maar
nauwelijks in beweging, lees mijn hele boekenkast voor de
tweede keer helemaal uit, en, zoals Willem van Hanegem ooit zei,
“Als de telefoon gaat laat ik de hond opnemen.”

Cox Column

Want reizen is leuk, goede vrienden,
al hebt u mij, en ik u, daardoor enige
weken moeten missen, maar het allerleukste er aan is toch het thuiskomen. Want op reis waren we, Peter,
Barry, Willibrord en ik, onder leiding
van Katja en begeleid door een crew
van tien mensen, en we hebben weer
de leukste en af en toe spannendste
avonturen beleefd, en ik had het voor
geen goud willen missen, en het heeft
naar ik verwacht zes uiterst interessante
televisie-afleveringen opgeleverd, waar
u naar ik hoop zeer veel plezier aan
gaat beleven, de uitzendingen beginnen
22 april op RTL 4.

Zuid-Amerika was ditmaal het doel en
oh, wat een allemachtig interessante
landen hebben we bezocht, allemaal
totaal verschillend en op hun eigen
manier indrukwekkend.
Straks zult u zien hoe het ons vergaat
in bijvoorbeeld Suriname, waar we ook
een stuk de jungle in zijn geweest. Het
was, zoals W.F. Hermans heeft geschreven, een van de laatste stukjes tropisch
Nederland, en laten we dat koesteren
mensen, ook al moeten we daarvoor
een aantal moeilijke bochten nemen.
Behalve hun eigen taal wordt er nog
door iedereen Nederlands gesproken
en ik hoop van harte dat daar door de
geleerden hier aandacht voor is.

(Hier in ons eigen land, u zult wel
denken daar heb je hèm weer, is de taal
naar mijn mening almaar verder aan het
eroderen, een vriend belde mij laatst
op en meldde mij dat een bepaalde
bijeenkomst niet door zou gaan wegens
gebrek aan “attendance”. Ik neem tenminste aan dat je het zo schrijft en dat
hij er “opkomst” mee bedoelde. Ik las
nieuws over de toekenning van de Paul
Huf “award”, dat vreselijke woord,
noem het toch gewoon “prijs”, dat
betekent tenminste iets. Een bepaalde
sterreclame eindigt met de woorden
“We all benefit…” Wat is dat voor
gelul, maar daar gaat het nou niet over.)
U zult ons bezig zien in de stad Havanna, waar een bepaald soort tijd lijkt
te hebben stil gestaan. Ik heb daar op
een gegeven moment mijn oude vak
van schoolmeester weer opgenomen.
De krankzinnige stad Mexico City,
waar miljoenen mensen een soort
samenleving hebben opgebouwd waar
je met stomme verbazing naar zit of
staat te kijken. Midden in Brazilië die

ongelofelijke rivier de Amazone, die
op sommige plaatsen meer lijkt op een
enorm meer. Laten we hopen dat de
mens dit gebied niet in hoge mate aan
het verpesten is. En dan tenslotte Rio,
een onvergetelijk feest. En dan zult
u ook zien wat deze oude lullen nog
allemaal durven.
Dit alles vergde elf vluchten in drie
weken, en dat was wel een beetje uitputtend. Natuurlijk hebben we dat wel,
hoe zeg je dat, ecologisch gecorrigeerd.
Maar nu, terug in de Hoeksche Waard,
ga ik, zoals gezegd, de eerste drie
maanden mijn huis niet meer uit.
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Aanbieding geldig t/m zaterdag 28/02:

Viswraps

Gevuld met zalm, tonijn of garnalen.

GRATIS
Elke 4de

Verkoop op de Hesseplaats naast
de winkel in de viskraam

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

CU

www.venrooytandtechniek.nl
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

Vele gastvrij All Inclusive hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland

Riviercruises

Luxe en volledige verzorgde riviercruise
over Europa’s mooiste rivieren

Busvakanties All Inclusive

Mooie All Inclusive busreizen
met heel veel extra’s
Voor alle reizen,
reizen
n,
aanbiedingen en
n
actuele informati
informatie
ie
zie: www.btrreizen
www.btrreize
www.btrreizen.nl
n..n
n.n
nl
of vraag naar de
de
gratis reisbrochure
re

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

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

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

10% korting binnen 14 dagen na offerte
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

Welkom!

Exclusief wonen met zorg in hartje Rotterdam?

U bent welkom bij woonzorglocatie
De Magistraat
• Wonen met 24-uurszorg op een unieke plek
• Eigen ruim appartement
• Veel privacy in een huiselijke sfeer
• Uitgebreid activiteitenprogramma
• Dagelijks verse maaltijden
Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.
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Nr. 211

Protest tegen eroscentrum in Poortgebouw
Grote opschudding in 1980. Er waren plannen het leegstaande Poortgebouw in Rotterdam Zuid te gaan gebruiken als een eroscentrum voor prostituees, om zo de prostitutie op één plaats in de stad te concentreren. Daarover ging de foto van Ken je dit
nog nummer 211. Er kwamen niet zoveel reacties op. Zijn we het alweer vergeten?
Arie van der Meijden: “Op de foto zie je een
demonstratie bij het gemeentehuis aan de Coolsingel, voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. De demonstranten kwamen in het geweer
tegen het plan een eroscentrum te vestigen in
het Poortgebouw op Zuid. Een waanzinnig plan
natuurlijk. Omwonenden schrokken zich het
leplazerus van dit voornemen. Uiteindelijk ging
het hele feest gelukkig niet door. Niet dat het
Poortgebouw daar beter van werd. Later werd het
namelijk gekraakt. Uiteindelijk is er een museum
in gekomen, geloof ik. Maar staat het nu niet
weer leeg?”
Bram Vos: “Het betreft hier een demonstratie van
Rotterdammers, die het niet met het gemeentebestuur eens zijn: dat wilde namelijk het Poortgebouw bij de Binnenhaven op Zuid bestemmen als
een centrum voor publieke vrouwen, zodat alle
prostitutie-activiteiten op één plek geconcentreerd
waren. Rond deze tijd circuleerde een spotprent
van burgemeester André van der Louw.” (zie
elders op deze pagina, red.)
Fons Bouwmeester: “Ken je dit nog nr. 211 gaat
over het Poortgebouw. Er was eind jaren zeventig
een idee gelanceerd om daar een grote hoerenkast
van te maken. Dat gaf nogal wat gedoe. Demonstraties en zo. En zoals het meestal gaat met wilde
plannen, ging daar uiteindelijk een vette streep
door.”
Simon Vreugdehil: “Het spandoek ‘Geen sex in
poortgebouw’ slaat op het plan het Poortgebouw
aan de Binnenhaven te bestemmen tot eroscentrum. Het protest had kennelijk zin, want het is er

nooit gekomen. Maar misschien was het wel een
stuk minder armoedig geweest dan de tippelzone
aan de G.J. de Jonghweg later.”
Bianca Hendriks: “Was dit één of andere demonstratie van zwaar christelijken of zo? Ik zie ‘Geen
sex’ staan op een spandoek. Geen seks voor het
huwelijk? Zoiets? De achtergrond lijkt me in ieder geval het Stadhuis aan de Coolsingel. Verder
kan ik het niet zo thuisbrengen. Aan het uniform
van de politieman te zien moet het ergens in de
jaren tachtig of daaromtrent geweest zijn.”
Johan Bos: “De Ken je dit nog-foto nummer 211
gaat over het Poortgebouw. Dat is een rijksmonument, dat staat aan de Stieltjesstraat bij de
Binnenhaven. Het gebouw heeft een heel rijke
geschiedenis. Het werd al in gebruik genomen
in 1879 als hoofdkantoor van de Rotterdamsche
Handelsvereeniging. De architect heette J.S.C.
van de Wall. Al na een paar jaar werd het eigendom van de gemeente Rotterdam, die het deels
gebruikte als havenkantoren en het andere deel
verhuurde. Het havenbedrijf van de gemeente
bleef er tot 1977 gevestigd. Toen stond het een
tijdje leeg en kwam er een plan voor een eroscentrum. Dat gaf echter veel weerstand en ging niet
door. Prompt werd het pand jarenlang gekraakt.”
Ellie van Stein: “Deze foto gaat over het Poortgebouw, waar ze ooit een sexpaleis van wilden
maken. Het mooie van het gebouw is dat je er met
je auto of je ﬁets onderdoor kunt rijden. Vroeger
achter op de ﬁets lekker gillen als je er onderdoor
kwam. Hoe heet de koning van Wezel... En dan
hopen op een echo! Haha!”

Ken je dit nog?

Nr. 213

Jacobus van der Meer: “Ken je dit nog 211 lijkt
een demonstratie die net is afgelopen of nog moet
beginnen. In ieder geval geen massale opkomst...
Of was iedereen al binnen in het gemeentehuis?
Ik denk dat het gaat over de plannen voor het
Poortgebouw in de jaren tachtig. Daar wilden
ze toen een eroscentrum in realiseren. Was dat
niet een plannetje van André van der Louw? De
tegenstanders maakten in ieder geval wel een
poster waarop Van der Louw stond met een knoop
in z’n.... euromast!”

Huub Jansen: “Prostitutie hoort van oudsher bij
Rotterdam. Op Katendrecht, maar ook elders in
de stad. In de jaren tachtig was er een idee om
de overlast ervan te beperken door prostituees
allemaal in één pand bij elkaar te zetten: het
Poortgebouw over de Stieltjesstraat aan de Binnenhaven. Het ging uiteindelijk niet door, omdat
niemand er iets voor voelde. Omwonenden niet,
prostituees ook niet.”
Wendy Maaskant: “Geen sex in het Poortge-

bouw” staat op het spandoek. Rotterdammers
protesteerden in 1980 fel tegen een mogelijk eroscentrum in het Poortgebouw aan de
Stieltjesstraat. Dat ging daarom niet door. Toen
kwamen er krakers. Eerst illegaal, maar later
gelegaliseerd. Het werd een woongroep die er nu
nog zit. Onder andere met kunstenaars. Maar het
gebouw zelf is wel een vervallen bende geworden. Volgens mij is er in al die jaren nauwelijks
iets aan onderhoud gedaan.”

Peter Theunisse: “De Ken je dit nog
nr. 211 gaat over protesten tegen een
sexcentrum in het Poortgebouw. Dat
kwam er daarom niet. Toen gingen er
krakers wonen. Inmiddels is het zo’n
vervallen troep dat je je afvraagt of je
er nog veilig onderdoor kunt rijden.
Wanneer gaan ze dat eens afbreken en
er iets moois neerzetten?”
Ken je dit nog? Luchtballonnen boven de stad. Op welke plek gingen ze de lucht in? Weet u nog ter gelegenheid waarvan? Was u er zelf bij? Heeft u er herinneringen aan? Wij zijn weer benieuwd naar uw verhalen en anekdotes! Deel ze met ons en met onze lezers door ze te sturen naar: info@deoudrotterdammer.
nl. Heeft u geen internet, stuur dan 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.

Spotprent die werd verspreid door tegenstanders van het eroscentrum
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ZONDER ZORGEN VE
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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
COMFORTABEL
perfecte pasvorm

GOEDE
HECHTING
plakken meestal
overbodig

•
•
•
•

Algemene tandheelkunde
Mondhygiëne
Implantologie
Tandprothetiek

VERGOEDING
door uw
zorgverzekeraar

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
bij M

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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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.

LAMINAAT

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

setprijs

€ 439,00

v.a. €

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

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

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

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

www.uzk.nl

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Geduld is een schone zaak; we gebruiken die uitspraak vaak, maar wat is het
soms moeilijk geduld te hebben. In veel
erfenissen is veel geduld nodig. Tot tien
tellen omdat een erfgenaam uit is op
ruzie of nog een extra blokje omlopen
om de sfeer in huis wat te laten bedaren.
Maar ook geduld, omdat erfgenamen
maar niet beslissen hoe ze de erfenis willen aanvaarden of verwerpen.
Aangezien voor dat laatste formeel
geen wettelijke termijn bestaat, kan dat
soms wel even duren. Maar ondanks die
in de lucht hangende beslissing moet
een nalatenschap wel afgewikkeld, een
huurhuis leeg geruimd en bijvoorbeeld
aangifte erfbelasting gedaan worden.
We kunnen nog eens bellen, langsgaan
of brieven sturen, maar als er niets gebeurt, moet soms zelfs de rechter eraan
te pas komen. We zijn dan ook altijd blij
als we tot executeur in een nalatenschap
zijn benoemd. We kunnen dan met
een akte van executele aan de slag om
alvast de belangrijkste zaken te regelen
zonder dat de erfgenamen besloten
moeten hebben wat ze willen. Kostbaarheden slaan we op, we verkopen wat
zinvol is en geven spullen die nog goed
zijn – maar die geen erfgenaam wil hebben – een andere bestemming. En dit
steeds met in het achterhoofd dat we de
mogelijke schuldeisers niet benadelen.
Geduld is een schone zaak, maar wanneer erfgenamen moedwillig een erfenis
traineren, is het afgelopen met geduld
en grijpen we in; eerst minnelijk, ten
slotte via de rechter. Want geduld is
mooi, maar al te goed is buurmans gek.
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De zorg van
huwelijkse voorwaarden

wederkerig is, geldt dit ook voor de
erfbelasting. Is dit ﬁnaal verrekenbeding er niet, kunt u tijdens leven ook
overwegen de huwelijksvoorwaarden
om te zetten in gemeenschap van
goederen; ook dan bent u in een keer
klaar. Zowel bij omzetting in gemeenschap van goederen als bij een ﬁnaal
verrekenbeding bestaat het gevaar
dat als de voorheen ’arme’ partner als
eerste overlijdt, de voorheen ‘rijke’
partner over zijn voormalig bezit
mogelijk erfbelasting gaat betalen.

Mijn man en ik zijn ooit, vanwege de eigen zaak, onder
huwelijkse voorwaarden
getrouwd. De zaak is inmiddels verkocht. Kunnen of
moeten we nog iets met de
huwelijkse voorwaarden en
de erfenis?
Uw vraag zal door velen die ooit
onder huwelijkse voorwaarden zijn
getrouwd, herkend worden. Bij
aanvang van het huwelijk heeft ieder
een eigen vermogen (inclusief de
bankrekening), daarnaast is er vaak
een gezamenlijke bankrekening waar
ieder afhankelijk van zijn/haar inkomen de bijdrage aan de huishouding
op stort en waar dus de boodschappen
en de huur of hypotheek van betaald
worden.
Voor het antwoord op uw vraag is
vooral van belang te weten of in uw
huwelijkse voorwaarden wel of niet

Een levensverzekering in de
erfenis
Het komt voor dat erfgenamen de
uitkering van een levensverzekering
ontvangen die de overledene heeft
afgesloten en betaald, bijvoorbeeld
om nabestaanden goed achter te
laten. Die levensverzekering maakt
geen deel uit van de erfenis, maar
is dat voor de erfbelasting (als een
zogenoemd quasi-legaat) wel. De
begunstigde van de verzekering
ontvangt de uitkering (die hoeft dus
niet gedeeld te worden met andere
erfgenamen) en betaalt erfbelasting
over de totale verkrijging.
Koop buiten de winkelruimte
Het kan de beste overkomen, een
abonnement op een krant of energieleverancier op een onverwacht moment aangeboden en ja gezegd. Geen
nood, in zo’n geval is sprake van
koop buiten de winkelruimte en kunt
u het afgesloten abonnement binnen
14 dagen weer opzeggen. Meer info:
kijk op consuwijzer.nl
Wie ontvangt de
kinderalimentatie?
Wordt een kind eenmaal 18 jaar en
ontving moeder tot dan toe de kinde-

een periodiek en/of ﬁnaal verrekenbeding zijn opgenomen.
De meest voorkomende bepaling
bij huwelijkse voorwaarden is het
(jaarlijks) periodiek verrekenbeding.
Dit beding houdt in dat beide partners
ieder jaar de overgespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen
delen. Dit is meestal het inkomen
dat overblijft nadat de kosten van de
huishouding eraf zijn gehaald. Anders
gezegd: het bedrag wat de echtgenoten per jaar sparen nadat alle kosten
zijn betaald.
Dit jaarlijks verrekenen is belangrijk.

Niet verrekenen kan namelijk allerlei
niet gewenste gevolgen met zich
meebrengen.
Als niet jaarlijks is verrekend, kan dit
eventueel alsnog gebeuren. De uitkomst daarvan kan worden vastgelegd
in een vaststellingsovereenkomst.
Meestal wordt deze lastige situatie
– zeker bij een overlijden – voorkomen door een ﬁnaal verrekenbeding
in de huwelijkse voorwaarden (bij
overlijden). In dat geval wordt bij de
afwikkeling van de nalatenschap het
vermogen verrekend alsof er sprake
is geweest van gemeenschap van
goederen; als dit beding verplicht

Is er op moment van een overlijden
van een van beiden uiteindelijk niets
verrekend en is er geen ﬁnaal verrekenbeding, dan bestaat de erfenis
van de overledene uit dat wat hij privé
bezat, plus de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden
en moet verrekening feitelijk alsnog
plaatsvinden. Dat dit niet eenvoudig
is, zal iedereen kunnen begrijpen. Of
overigens verrekening inderdaad nog
moet plaatsvinden, hangt af van de
situatie op zich en de manier waarop
het verrekenbeding is geformuleerd.
Wat u eventueel wel of niet moet ondernemen hangt dus af van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden.

Deksel op de pan Met de deksel op de pan in plaats van ernaast
blijft de warmte in de pan en kookt
het water eerder. Een kleine besparing die op termijn toch vruchten
afwerpt.

ralimentatie, dan verandert dat met
ingang van de 18de verjaardag. Vanaf
dat moment is het kind volwassen en
moet het zelf dingen gaan regelen.
Is er nog recht op kinderalimentatie,
bijvoorbeeld omdat het kind nog een
studie volgt, dan ontvangt het kind
vanaf dat moment de kinderalimentatie zelf en moet het eventueel ook
zelf met de betalende ouder(s) het
bedrag overeenkomen.
Kind in de bijstand onterven
Is er een kind dat bijstand ontvangt
van de gemeente, dan is dit kind niet
zomaar te onterven om zo de erfenis
niet aan de bijstand te zien opgaan.
Het kind zal volgens de regels van
de Participatiewet altijd een beroep
moeten doen op de legitieme portie
om zo zelf in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is voor
veel ouders moeilijk te accepteren dat
het kind dat het vaak het moeilijkst

heeft het minst kan erven en als het
nog relatief jong is, weinig of niets
van de erfenis overhoudt. Toch zijn er
nauwelijks manieren om hier onderuit te komen.
De familiebank
Met de familiebank lenen ouders
geld uit aan hun kinderen (of oom
aan neef of nicht) tegen bijvoorbeeld
3% – meer dan ze op hun spaargeld
ontvangen – en helpen zo de kinderen
én hun portemonnee. Lossen de
kinderen de lening ook af en is deze
bestemd voor de eigen woning, dan
betalen ze hypotheekrente die ook
ﬁscaal verrekenbaar is. De uitlener
geeft de vordering op in box 3, onder
overige bezittingen. Maak altijd wel
een overeenkomst waarin de lening
is vastgelegd. Als het om veel geld
gaat, laat dan de notaris de lening en
voorwaarden in een akte vastleggen.

Denk vooruit Het NIBUD
heeft een nieuwe rekenhulp die u
informeert over uw inkomen na het
overlijden van een partner. Met de
Geldwijzer Nabestaanden krijgt
u inzicht in uw inkomen later.
Een gewaarschuwd mens telt nog
steeds voor twee.
Evergreen Zorg dat u niet dubbel betaalt. Niet voor verzekeringen (vaak zijn zorgkosten dubbel
verzekerd in de reisverzekering)
en waarom heeft u en een mobiele
telefoon en een vaste lijn? Ook in
de voorraadkast staan veel dubbele
spullen die – als u ze niet gebruikt
– uiteindelijk over de houdbaarheidsdatum gaan.
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Wij bieden:

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

De mooiste cruises

-

Stap in Rotterdam aan boord van de Horizon
Paascruise Nederland en België
vanaf p.p.
5 daagse riviercruise dejongintra.nl/crcr407
€ 299

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

Gewoon perfect geregeld

Rijncruise vanuit Rotterdam
8 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr448

Rondje Nederland naar Texel
8 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr444

Andere bijzondere cruises
Over de Rijn naar Rüdesheim
6 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr4a2

De Rijn en het Rijndal
7 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr446

dejongintra.nl/riviercruises
Bel 0180 - 457 803

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

(extra kost
en
aan verbon
den)

vanaf p.p.

€ 689
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

vanaf p.p.

€ 699

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
vanaf p.p.

€ 520
vanaf p.p.

€ 699

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

‘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.
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.

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

Goetzee

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Croosboot gaat weer varen
Met veel hoerááás – en niet alleen in mijn omgeving – is het nieuws
begroet dat een van de vier Croosboten komend voorjaar na zestien jaar weer gaat varen tussen het Oude Noorden en Bleiswijk.
Horecaman Mike den Haan en zijn familie, van café ’t Trefpunt,
hebben onlangs een van de schepen gekocht. Het is de voormalige
Fuut, die als partyschip voer op de Vinkeveense Plassen.
De andere Croosboten van de in
2004 failliet verklaarde stichting De
Croosboot droegen als naam: Meerval,
Croosboot en Reiger. In de hoogtijperiode trok het toeristisch succesnummer jaarlijks meer dan tienduizend
opstappers. De schepen werden
varend gehouden en onderhouden
door vrijwilligers, gepensioneerden en
banenpoolers.
Pontveer
Het rondvaren begon 36 jaar geleden
met een oud en verbouwd pontveer uit
Amsterdam, dat de naam Croosboot
kreeg. Door het succes werd de vloot
al snel uitgebreid met de Meerval en
de Fuut. Als vierde schip kwam in
1998 uit Oost-Berlijn (Braunschweig)
de Reiger naar de Rotte.
Daarvoor maakte het stichtingsbestuur
een driedaags uitstapje om daarginds
de platbodem te bekijken en te kopen.
Er moest flink worden verbouwd om
het schip te laten voldoen aan de wens
meer passagiers tegelijk (tachtig)
te vervoeren. Die klus klaarden de
vrijwilligers in één jaar.
Om de verbouwing te kunnen bekostigen werd de Fuut verkocht. Dit smalle
en snelle schip heeft ooit als veerpont
gevaren op de Rijn en Moezel tussen
Boppard en Dieblich. Na de verkoop
heeft het schip nog jaren als partyschip gevaren op de Binnenmaas in de
Hoeksche Waard en werd daarna voor
rondvaarten ingezet op de Vinkeveense Plassen. De Croosboot heeft in
dezelfde jaren liggen verpieteren bij
watertoren De Esch en daarna in de
Leuvehaven.
De Meerval (destijds een afdanker
van Spido) draaide – en draait nog
steeds – toeristische rondjes in NoordHolland. Uiteindelijk ging de stichting
De Croosboot failliet door gebrek aan
draagvlak en werd de Reiger verkocht
aan restaurant de Lindehoeve bij het
Lage Bergse Bos. Daar maakte het
schip tot eerverleden jaar de laatste
schroefwentelingen en werd het

verkocht aan een sloopbedrijf, want
opknappen was een te dure optie.
Succesformule
Op het hoogtepunt beschikte de
Croosboot over veertig vaste medewerkers, met het echtpaar Jeanne en
Dick Aaij aan het roer. Het duo was
voorzitter, penningmeester en secretaresse tegelijk. Uiteindelijk brak deze
constructie, en enkele hooglopende
conflicten, het rondvaartbedrijf op.
Zelf werkte ik bijna tien jaar als vrijwilliger bij De Croosboot. Onder meer
als gids en horecaman aan boord, maar
ook als gecertificeerd matroos. Voorts
had ik de public relations in mijn portefeuille, met als taak het vinden van
nieuwe sponsors en andere bronnen,
alsmede het namens de Croosboot organiseren van activiteiten ten behoeve
van diverse goede doelen.
In de jaren tachtig maakte ik kennis
met het fenomeen Croosboot. Op
de ponton aan de Linker Rottekade
interviewde ik voor Het Vrije Volk
Dick Aaij, de stug en verlegen overkomende voorzitter van Stichting De
Croosboot.
Het verhaal over de vrijwilligers, hun
schepen en hun rondvaarten van vier
uur naar de Rottemeren en terug is genoegzaam bekend. Het was een mede
door Aaij bedachte succesformule,
die sinds 1986 voor zo’n tienduizend
mensen per jaar een betaalbaar uitstapje mogelijk maakte.
Ups en downs
In de twintig jaar van haar bestaan manoeuvreerde de Croosboot langs vele
ups en soms afschuwelijke downs. Een
van de ups was zaterdag 17 mei 1997.
Op die middag waren tekstschrijver/
componist/musicus Peter Groenendijk
(de schrijver van het succesnummer
‘Ik heb je lief’ van Paul de Leeuw) en
de bekende Rotterdamse volkszanger
Cock van der Palm aan boord van De
Meerval, toen het vlaggenschip van
de rederij.

Deelnemende artiesten bij een sponsortocht. V.l.n.r: Jaap Plugers (Japie de Portier), Cock van
der Palm, Rita Young, Annie de Reuver, Olga Lowina, Lee Towers en Frans Vrolijk.

Poseren na afloop sponsorvaart. Op de voorgrond de veel te vroeg gestorven carnavals-stadsprins Joop Blonk, prins Erasmus 1 (foto’s: Rein Wolters)

Het duo vond het varen door vrijwilligers en alles wat daarmee samenhing
zo tof, dat het besloot iets ‘charitatiefs’ voor de Croosboot te doen. Ter
plekke werd de afspraak gemaakt een
souvenir-cd te produceren met daarop
twee Croosbootsongs en een verkorte
tekstversie van de bezienswaardigheden op de twee vaarroutes. Natuurlijk
geheel belangeloos, met als doel de

nemen.
Duwboot
Triest was het bijna overvaren van
de Croosboot door een duwbak op de
Nieuwe Maas tijdens een proefvaart,
na een overwintering bij het eiland
Van Brienenoord. De net gerenoveerde
bovenbouw lag in de vernieling. Gelukkig bleven kapitein Frits Vergeer en

Foto vanaf de Meerval tijdens proefvaart. Links de Croosboot die even later overvaren werd.

organisatie te steunen met de eventuele winst van de cd ‘Kom maar aan
boord van de Croosboot – Herinnering
aan het varen’.
Eerste exemplaar
Peter Groenendijk, zijn vrouw en
zangeres Eline, Van der Palm, musicus
Bert Nicodem (de vaste begeleider van
Gerard Cox) en mijn persoontje wisten
in enkele weken tijd bijna 25 minuten
te vullen op een demo. Er werden
3000 exemplaren geperst en dat
leverde een winst op van drie gulden
per schijf.
Donderdag 19 februari 1998 werd
de cd gepresenteerd in het dans- en
partycentrum Dynamo in Vreewijk.
Burgemeester Bram Peper kwam een
officieel exemplaar overhandigen aan
Iris Phaff-de Vaal.
De administratief medewerkster van
de Croosboot was het jaar daarvoor,
tijdens haar huwelijksvaart op vrijdag
11 juli 1997 waarbij de demo van
de cd voor het eerst in het openbaar
werd gedraaid, beloofd dat als de cd
zou worden uitgebracht, zij het eerste
exemplaar in ontvangst zou mogen

deksman Harry Latooy ongedeerd.
Een andere sof was het niet lang
daarna onverwacht zinken van een
groot deel van de ponton aan de Linker Rottekade.
Een hoogtepunt was het openen van
een tweede route tussen Crooswijk,
via het Noorderkanaal en de Delfshavense Schie, naar de Voorhaven in het
centrum van historisch Delfshaven. De
officiële vaart was vrijdag 25 augustus
1995, met diverse deelraadsvoorzitters
en deel- en gemeenteraadsleden van
Kralingen-Crooswijk, Overschie en
Delfshaven aan boord. Halverwege

de route bevond zich café-restau
rant Het Wapen van Delfshaven van
het kasteleinspaar Joke en Theo van
Rijswijk aan de Voorhaven, die zich
garant stelden voor het betalen van
de openingsreceptie. Ook deze route
werd een succes.
Steiger
Mike den Haan (55) is de vierde telg
van een bekend horecageslacht dat
zich 86 jaar geleden in Rotterdam
vestigde. Intussen is hij alweer 25
jaar uitbater van eetcafé ’t Trefpunt
aan de Soetendaalsekade, met een
terras langs de Rotte. Dit gaat het
vertrekpunt worden. Den Haan is in
afwachting van medewerking van het
gemeentebestuur voor de afwikkeling
van vergunningen en het bouwen van
een goede steiger voor op- en afstappen van gemiddeld 35 passagiers
per vaart. Het is zijn bedoeling het
schip in te zetten voor familiefeesten
en bruiloften alsook het sluiten van
huwelijken. En natuurlijk tussendoor
ook het varen van toeristen door dit
stukje waterrijke Rotterdam. Mike den
Haan heeft mijn toezegging gekregen
voor medewerking aan de herstart van
het varend uitstapje. De ondernemer
staat open voor andere ideeën om het
project verder inhoud te geven: info@
trefpunt-rotterdam.nl www.trefpuntrotterdam.nl. Of 0620-955623 of
010-4670361.
Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Burgemeester Bram Peper en zijn moeder waren fans van de Croosboot.
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In maart
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.

Zaterdagen 21, 28 maart
Rijbewijskeuringen oogarts bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor een CBR-oogartskeuring voor het verlengen van uw rijbewijs. De artsen maken
gebruik van Zorgdomein. Op afspraak: 010-2361939 Keuringsdagen: 21 en 28 maart. Kosten: €75
(alle rijbewijzen). De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31, 3069BZ Rotterdam. Metrohalte
Hesseplaats. Gratis parkeren. www.dehesse.nl

Zaterdag 21 en zondag 22 maart
Doe mee! 50+ Oogzorgweken bij De Hesse Optiek & Oogzorg

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

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 29 maart
Cappella Gabrieli zingt muziek van Tallis, Manchicourt en Gesualdo/Verbey

Op het programma staan o.a. de Lamentaties van Tallis en de mis Cuidez vous que Dieu van Manchicourt. Zondag 29 maart 2020, Eendrachtskapel, Eendrachtsstraat 95, Rotterdam, 15.00 uur.
Voorverkoop €15 www.cappellagabrieli.nl

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.

Workshop ‘Filosofie en levenskunst’: Gedichten en de zin van
het leven

Voor veel mensen geeft het lezen of het schrijven van gedichten zin aan het leven. Doe mee aan
deze filosofieworkshop en laat je inspireren door zingevende poëzie en schrijf zelf ook een gedicht.
Op zondag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Tickets vanaf
7,50 in de bibliotheek of online verkrijgbaar.

Vereniging Wijkbus Groot – IJsselmonde’

Al 35 jaar niet weg te denken uit het straatbeeld van
IJsselmonde en Lombardijen. Bent u al lid? Wij zijn
op zoek naar nieuwe chauffeurs! Meteen lid of
vrijwilliger worden? Bel 010-4795404/4191020 of
mail naar wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com
Meer informatie? Ga naar www.wbgij.nl

Maandagen 30 maart, 6 en 20 april
Oud Geleerd Jong Gedaan: onbesproken verhalen over de oorlog

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat
we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid
door te geven. Bij het doorgeven van de vrijheid, hoort het doorgeven van verhalen. Kom daarom
de nieuwe reeks Oud Geleerd Jong Gedaan bijwonen in Bibliotheek Overschie. Student Geschiedenis Thijs de Dood belicht in drie bijeenkomsten weinig besproken thema’s uit de Tweede Wereldoorlog. Op 30 maart, 6 en 20 april is Thijs de Dood te gast in Bibliotheek Overschie. Toegang voor
leden is gratis, niet-leden betalen €1,50, inclusief kopje koffie of thee. Tickets zijn verkrijgbaar aan
de balie van de bibliotheek en via dewebsite https://bit.ly/2PL3GWZ.
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Elke woensdag

Nieuwe serie Oud Geleerd Jong Gedaan

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

In Bibliotheek Overschie geeft geschiedenisstudent Thijs de Dood drie lezingen over de Tweede Wereldoorlog.
Niet alleen de Duitsers hebben Nederland gebombardeerd, blijkt uit de eerste lezing op 30 maart. Hoewel het
grootste gevaar van Duitse kant kwam, hebben in de jaren die volgden ook de Geallieerden Nederland behoorlijk
gebombardeerd. Op 6 april zal Thijs het hebben over het concept ‘totale oorlog’, wat in De Tweede Wereldoorlog
tot nieuwe hoogten werd gebracht. Dit leidde tot een ongekende schaalvergroting en veldslagen van ongelofelijke proporties. Tijdens WO II hebben ontzettend veel mensen hun leven gewaagd. Niet alleen soldaten maar ook
verzetsmensen en spionnen speelden met vuur, hun levensverhalen komen op 20 april aan bod. Aan de hand
van deze verhalen komen we tot een gesprek over menselijk handelen in onvoorstelbare situaties, onmogelijke
dilemma’s en de dunne lijn tussen heldendom en tragiek. De presentaties zijn ook los te volgen. (Zie ook elders
op deze pagina’s.)

Filosofie en levenskunst workshop: Gedichten en de zin van
het leven

Voor veel mensen geeft het lezen of het schrijven van gedichten zin aan het leven. We laten ons tijdens deze
workshop inspireren door zingevende poëzie en schrijven ook zelf gedichten. Nadenken over de belangrijkste
onderwerpen uit je dagelijkse leven: werk, vriendschap, liefde. De Filosofiegroep Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam bieden een interactief workshopprogramma levenskunst en filosofie. We dagen je uit om mee- én tegen
te denken, om in gesprek te gaan en vooral nieuwsgierig te zijn naar de ander. Verwacht bij dit programma een
pakkende inleiding, een open gesprek en creatieve schrijf en foto-opdrachten in een kleine groep. Elke editie is
los te volgen. Deze serie wordt mogelijk gemaakt door de Erasmus Experience. (Zie ook elders op deze pagina.)

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
Goud, zilver en militaria

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

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.
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Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.

DESCENDRE

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis
adviesgesprek aan. We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot
100% uit de (basis) verzekering.

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

Tel.: 010-4194010

Uw tandprotheticus
Dhr. S. Rondeltap

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

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

IEDERE
DAG
ANDERS!

Antiekrestauratie

55+
korting

Gratis vervangende meubels
Stoelenvlechterij

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

55plus
korting

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

9.6

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

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.

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

Lid van

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

+ Creëren sociale werkgelegenheid

•

Gratis vervangende meubels

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

+ Ontlast milieu door hergebruik

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
55+ 010 414 5808
HET AARDAPPELPAKHUISkortin
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam g

Hergebruik werkt!

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

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Super Bintjes
10 kilo

€ 5,95

Showroom en

open werkplaats

•
Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•
Altijd 5 jaarOPEN
garantie 10.00 TOT 16.30
IJsclubstraat 68
• MAANDAG
Gratis halen en bezorgen
EN DINSDAG GESLOTEN
•
Gratis vervangende meubels

3061 GV Rotterdam

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam
 088 - 676 43 89  www.opnieuwenco.nl

Bel 0180-820244

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

laat het voorjaar
maar komen!

stunt
actie

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE

KRONO VARIOSTEP

STUNT

prijs!

Klasse 32, 8 mm dik, 4x V-groef
Clic2go-systeem, 128,5 x 32,7 (lxb),
verkrijgbaar in 8 kleuren.
Normaal € 32,95
nu

14,95
per m² incl. BTW

DE GOEDKOOPSTE

van Nederland!

13,

95

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS
Klasse 32, 8 mm dik, 4x
V-groef Clic2go-systeem,
20 jaar garantie, verkrijgbaar
in 7 kleuren.

per m² incl. BTW

Normaal € 24,95 nu

√ >200.000 M² OP VOORRAAD

KLIKLAMINAAT

010 414 5808

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Voor bijzondere spullen!

LAMINAAT

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

√ 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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Wie weet meer over de geschiedenis van Vespa?
Met een aantal liefhebbers zijn wij aan het proberen de geschiedenis van Vespa Nederland in kaart te brengen. Dit voert ons terug naar de beginjaren vijftig. De Vespa Club Rotterdam en haar
clubleden waren toen zeer actief en belangrijk voor de verspreiding van de Vespa-mythe in Nederland en het gerucht gaat dat zij
zelfs ook een van de eerste clubs in Nederland waren.
Graag zou ik achtergrondinformatie,
zoals verhalen, foto’s en of andere
zaken mogen inzien of misschien zelfs
mensen spreken met betrekking tot
de Vespa Club Rotterdam. Het betreft
beginjaren vijftig (oprichting van de
club was 1952) tot halverwege jaren
zeventig. Op het hoogtepunt had de
Vespa Club Rotterdam omstreeks 200

leden. Wat organiseerden ze en hoe,
wat waren de hoogtepunten indertijd,
maar ook dieptepunten, wat was het
evenement en waarom? Hoe was de
band met andere clubs?
Importeur
Wat in dit verhaal ook belangrijk is,
is informatie met betrekking tot de

Vespa-importeur in Rotterdam, GAM
(van Gorp’s Automobiel Maatschappij). Oud-werknemers misschien? Zij
leverde namelijk al de eerste Vespa’s
in Nederland in 1949 en waren ofﬁcieel importeur tot 1978. Zij hebben met
sponsoring gezorgd voor het ontstaan
van de Vespa Club Rotterdam. Wat
deden zij voor de club? Hoe deed men
zaken in die tijd, hoe was de samenwerking met de andere importeur,
beurzen, contact met Italië?
Esso Rotterdam
GAM, Van Gorp’s Automobiel Maat-

schappij, was gevestigd aan de Gaesbeekstraat 98 en Later Soerweg 21-25
te Rotterdam. Samen met de importeur
GAM was Esso Rotterdam (Later
ExxonMobil) in de jaren vijftig een
heel belangrijke sponsor van de vele
verschillende Vespaclubs en bracht
ook veel speciﬁek Esso/Vespa-gerelateerde artikelen op de markt. Esso
betaalde de voorzitters van de clubs
een vergoeding, maar regelde in de
jaren vijftig ook zelfs een volgwagen
die met een aantal clubleden meereed
naar Italië. Hoe was hun relatie met
GAM en met de Vespaclubs en wat

deden ze nog meer?
U ziet het, veel informatie. Rotterdam
was een echte Vespa-stad en heeft aan
de wieg gestaan van de mythe in Nederland. Als u meer informatie heeft:
bel of mail gerust!
Chris van den Boom
Oude kerkstraat 14
5051RP Goirle
06-272724257
cvandenboom@planet.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
14-6-1957 Coolsingel met links de Westblaak richting wijk Cool en midden de Binnenweg. V.l.n.r. de oude Bijenkorf, gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad, winkel van Jungerhans, vooraanzicht van de Rotterdamsche Bank met daarachter de paviljoens van het Coolsingelziekenhuis.(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam is van eind
april tot in augustus een prachtige foto-expositie te zien van
het werk van Bart Hofmeester en
zijn bedrijf AeroCamera. In De
Oud-Rotterdammer publiceren we
in samenwerking met uitgeverij
Watermerk een half jaar foto’s uit
het boek ‘Rotterdam vanuit de
wolken’. Telkens met de vraag
of u, als lezers, nog iets kunt
toevoegen aan de beschrijving van
de betreffende foto. Een herinnering, een anekdote of een leuke
wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9
van 1295.inruil oude tv € 300

PRIJS NA INRUIL

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

Schoonheid in Gedenktekens

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.
van 1499.-

ook
zaterdag
geopend!

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

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

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

VERGOEDING
Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

aanschaf 5-wiel
scootmobiel kan!

-

Als u niet zelfstandig eropuit kunt, omdat lopen, fietsen en
autorijden niet meer lukt

-

Als u afhankelijk bent van een taxi of familieleden voor (medische)
afspraken, omdat u slecht loopt en snel moe bent

-

Als u vereenzaamt, omdat u steeds minder mobiel bent en bang
om te vallen

Herkenbaar? Wilt u naar buiten én zelfstandig blijven? De 5-wiel scootmobiel
is dan een goed hulpmiddel voor u!
Vaak is zelfs een vergoeding voor aanschaf, onderhoud én verzekering
mogelijk! Benieuwd naar uw persoonlijke mogelijkheden?

Neem nú contact op met: 010 311 00 16

ROT TERDAM
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Kennismaking met
het studentenleven
Ik was nog een heel jong agent van politie
en surveilleerde alleen op de fiets midden
in een zwoele zomernacht in de omgeving
van de Eendrachtsweg. Nabij de Witte
de Withstraat was de studentensociëteit
‘Hermes’ gevestigd. Er stonden zeker 50
jonge kerels nabij het pand en sommige
waren druk bezig met het slopen van een
aangelegde barricade van hout en balken.
Op het bureau was mij niets verteld en op
mijn vraag, waar ze mee bezig waren, werd
mij uitgelegd dat zij Delftse studenten waren en dat het een jaarlijkse traditie was dat
zij, maar ook andersom de sociëteit moesten
veroveren. Als dat gelukt was, dronken ze
gezamenlijk gezellig een glas bier. Ik vond
het wel een leuke manier van kennismaken
en bleef nog een poosje kijken. In mum van
tijd had ik een groep studenten om mij heen,
die mij van alles en nog wat vroegen, maar
mij ook behoorlijk op de hak namen. Ik was
maar een eenvoudige Rotterdamse volksjongen en eigenlijk niet opgewassen tegen
hun spraakgebruik. Eén opmerking ben ik
nooit vergeten: “Agent, tegen een agent
mag je niet zeggen dat hij een ezel is.” Ik
zei nietsvermoedend dat dit een belediging
zou zijn. “Maar”, vroeg hij “ Mag je dan een
ezel wel agent noemen.” Ik kreeg er schik in
en bleef nog een poosje. De barricade was
bijna gesloopt, dus ik nam afscheid met de
woorden: “Jullie biertjes staat al ingeschonken.” Met veel gejuich werd ik doorgelaten.
Enige maanden daarna werd ik op een middag met de uitrukchauffeur gestuurd naar
het statige pand van het Algemeen Dagblad
aan de Witte de Withstraat. Binnen zou
onenigheid zijn met studenten! Wat bleek?
De studentenroeivereniging had, meen ik,
vier wedstrijden gewonnen en het AD had
er maar twee vermeld. Met een klein houten
tonnetje bier en glazen zouden ze dat eens
gaan bepraten met de hoofdredacteur. Deze
had daar totaal geen begrip voor en staande
boven aan de monumentale trap, schopte
hij de eerste student naar beneden. Het
gevolg was een totale rotzooi. Biervaatje
leeg gespoten, maar ook de brandslangen waren niet ongemoeid gebleven. Wij
hebben zonder geweld bemiddeld en de
aangebrachte schade zou met ‘Papa’s’ geld
worden vergoed. Is ook in orde gekomen!
Later is de studentensociëteit ‘Hermes’
verhuisd naar Kralingen en daar werd ik als
medewerker van Bureau Bijzondere Wetten,
met andere problemen opgezadeld. Ik heb
daar veel steun gekregen van de voorzitster
van de deelgemeente Kralingen. Daarvoor
nog alle lof.
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Bram Peper en Maria Heiden
(midden) in Tafelgesprek. Foto
Rein Wolters

Vitale oude
knarren
Met het stijgen der jaren neemt het geheugen doorgaans af, helaas. Bij het ene mens meer,
bij de ander wat minder of helemaal niet. Ook ik, als 73-jarige, heb er soms hinder van. Gelukkig niet heel erg, maar toch. Vier weken terug verhaalde ik in deze rubriek over mijn oma
‘Bootjes’ van de Tolhuislaan op Katendrecht en over de boodschappen die ik als kind voor
haar deed op de Rechthuislaan. Ook bij een bakker wiens naam tijdens het schrijven maar
niet kwam bovendrijven.
Dat gebeurt wel meer, maar even
daarna valt doorgaans het kwartje
toch op de goede plek. Maar nu eens
niet. Tot ik enkele dagen later de
uitnodiging kreeg van A.J. (Hans)
Abelman of ik 22 februari wilde
deelnemen aan zijn eerste Tafelportret
in het Verhalenhuis Belvédère op
Katendrecht. Dit is een programma
van kunstenares Linda Malherbe
en fotograaf Joop Reijngoud, die
het Verhalenhuis op bijzondere
wijze beheren en exploiteren. Het
duo organiseert, exposeert en houdt
talkshows met allerlei onderwerpen
over en met mensen uit heden en
verleden. Het Tafelgesprek is er een
van en het brengt onder de noemer
‘Artist in Residence’ mensen samen
die een respectabele band hebben
met Rotterdam. Dat geldt zeker
voor de vorige maand 80 jaar geworden Hans Abelman. Hij maakt
dit jaar delen van zijn archief
publiekelijk en organiseert daaromheen exposities en praatshows.
Activist
Hans Abelman manifesteerde zich
jarenlang in Charlois als bewoner,
activist en kunstenaar. Hij werkte
bij het Centrum Beeldende Kunst
als projectleider Internationale
Beelden Collectie en is actief als

De 80-jarige Hans Abelman (rechts) babbelt met de 91-jarige Wim Mul. Foto Rein Wolters

beeldend kunstenaar met een
werkruimte op de Sluisjesdijk.
Abelman woonde in zijn jeugd op
de Katendrechtse Lagedijk, het
Amelandseplein en heel lang in de
Texelsestraat. Voorts solliciteerde
hij nog naar een woning op de
Rechthuislaan. Daarmee belandt
de rode draad van deze rubriek bij
(banket)bakker Wim Mul, die op
28b zijn zaak had. En... hij was
de bakker waarvan ik de naam
niet meer van wist. Mul beleefde
1 februari zijn 91ste geboortedag
en voor Hans Abelman was dat
reden zijn eerste Tafelgesprek aan
hem op te dragen in aanwezigheid
van een select gezelschap ‘Vitale
Ouwe Knarren’ als Hans Becker
(oud-directeur Humanitas), Peter

Ouwerkerk (oud-collega van mij)
en andere bekenden die zeven, acht
en nog meer tienjaarkruisjes achter
hun naam hebben staan.
Wederzijdse belangen
Het was een sfeerrijke bijeenkomst
met verbale bijdragen van onder
anderen Wim Mul, historicus prof.
dr. Paul van de Laar en Linda Malherbe. Bram Peper en zijn vriendin
Maria Heiden bevonden zich ook
in het gezelschap. De 13 februari
80 jaar geworden ex-burgemeester
van Rotterdam doet nog volop
mee aan het reilen en zeilen van
het dagelijkse Rotterdamse leven.
Regelmatig nuttigt hij een kopje
koffie in bekende horecazaken.
Bram is een gewone man met veel

Aad De Knegt
adeknegt35@gmail.com

interesse in mensen en hun bezigheden. Kapsones is hem vreemd
en dat mocht ik vorig jaar nog
eens van nabij meemaken tijdens
een cruise met het passagiersschip
Rotterdam naar en van Noorwegen.
Voor wie hem aan boord aansprak
had hij aandacht, net als in de bijna
17 jaar dat hij de baas was van de
stad. Ik mag nu wel verklappen
dat Bram voor mij als journalist
de beste burgemeester was van de
zeven die in mijn leven kwamen.
Ivo Opstelten staat als een huis op
de tweede plaats. Ook met hem was
het goed werken met begrip voor
de wederzijdse belangen.
Comfortwoning
Op 7 februari bezocht Bram Peper
als senior de ‘Comfortwoning’ in
Overschie en zette daar Tineke
Hoogenboom in het zonnetje als de
duizendste bezoeker van dit huis
met snufjes en noviteiten die het
langer wonen in eigen huis voor
senioren veraangenamen. Tineke
Hoogenboom is medewerkster van
museum Oud-Overschie ‘De hoop
doet leven’ waarvan een delegatie de Comfortwoning bezocht.
Ze kreeg bloemen en Bram een
flesje. Het werd een geanimeerde
bijeenkomst, waar Bram Peper zich
uitgebreid liet voorlichten door de
huisambassadrices over de gemakken die beschikbaar zijn voor
senioren en mensen die zich minder
gemakkelijk kunnen roeren.
Met de welbespraakte, vindingrijke
en soms ook felle Hans Abelman
maakte ik kennis rond 1973 bij de
toen net geïnstalleerde deelgemeenteraad van Charlois. Hij kwam als
vrijwilliger op voor bewonersbelangen en in het bijzonder die van
Carnisse. Bestuurders als Koos
Zwakhals en Joop Franken hadden
geen gemakkelijke aan Abelman en
zeker niet als activiste Bep van der
Waal zich aan zijn zijde schaarde.
Van der Waal kon, in de goede zin,
zich verstaanbaar maken als een
viswijf. Ze liet zich de mond door
niemand snoeren en kwam ongezouten uit voor haar mening.
Reacties: reinwol@outlook.com

Bram Peper (l) naast Tineke Hoogenboom. Daarachter Ada van Noordwijk (l) van de Gebiedscommissie Overschie en ambassadrice van de
Comfortwoning en projectleidster Joke Kervel. Foto Arjen Jan Stada
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Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

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

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

Laurenskerk op zoek naar vrijwillige torengidsen!
De Laurenskerk is het enige gebouw uit de middeleeuwen in het centrum van Rotterdam. Voor
veel Rotterdammers is de Laurens het symbool van de wederopbouw en daar zijn we trots op!
Van maart t/m oktober organiseren wij torenbeklimmingen voor onze bezoekers waarbij zij
worden begeleid door een enthousiaste torengids die het verhaal vertelt van de Laurenstoren.
De torenbeklimmingen vinden plaats op woensdag en zaterdag en bij speciale evenementen.
We zijn op zoek naar een fitte, gastvrije en flexibele vrijwilliger die het leuk vindt om
torenbeklimmingen te verzorgen. Vind je het leuk om bezoekers te vertellen over de
geschiedenis van de Laurenskerk, hen te informeren over de activiteiten in de kerk en
contact te maken met veel verschillende doelgroepen?

Meld je dan aan!

De Stichting Laurenskerk biedt onze vrijwilligers een kleine vergoeding.
Het rooster is bespreekbaar en kan bijvoorbeeld 1 of 2 keer per maand.

Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Ingrid van Meggelen:
010-4131494 of info@laurenskerkrotterdam.nl
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Coronavirus
Tandartsenpraktijk Strevelsweg blijft momenteel geopend,
om zorg aan onze patiënten te kunnen blijven leveren.
Wij hebben echter aanvullende maatregelen genomen:
• Patiënten en medewerkers: met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts OF die recent in een gebied geweest waar het coronavirus heerst (China, Italië,
Iran en Zuid-Korea) OF die in direct contact zijn geweest met een persoon waarbij
het coronavirus is aangetoond worden verzocht thuis te blijven, patiënten kunnen hun
afspraak telefonisch verzetten of annuleren.
• Bij binnenkomst worden patiënten verzocht hun handen te desinfecteren.
• Aanvullende desinfectie van contactoppervlakten (receptie, deurklinken, trapleuningen, etc.).
• Patiënten en medewerkers worden verzocht geen handen te schudden.
Patiënten met erger wordende klachten (koorts hoger dan 38 graden Celsius OF hoesten
en benauwdheid) worden verzocht telefonisch contact op te nemen met hun huisarts.
De Rijksoverheid adviseert de volgende maatregelen
om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen:
• Was je handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.
Strevelsweg 121, 3073 DX Rotterdam. Tel.: 010 - 485 92 06

EUROVERTO MEUBELEN
RUIMT OP!!!!

ShOwROOMMOdELLEN MET hOgE kORTINgEN
kOM kIjkEN EN zITTEN

Wilt u graag een luisterend oor?
Een wekelijks telefoontje van de
Zilverlijn kan uitkomst bieden.
Meld u gratis aan.
Bel 088 344 2000 of
ga naar ouderenfonds.nl/zilverlijn

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

DE BESTE PASVORM
U kent het probleem; een knellende
tailleband en altijd alles te lang.
Annelies heeft merken die
u perfect passen. Door de
speciale taille-plus pasvorm
en onze korte maten, zit
uw kleding gelijk perfect.

Contact: 010 – 313 08 23 • info@akto.nu • www.akto.nu
Standaard maten 36 t/m 56
Korte maten 17 t/m 25
Taille-plus maten

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

Molenvliet 121-123, Rotterdam-Lombardijen Tel. (010) 4193057
Maandag en koopavond gesloten • Tram 2 en bus 76 stoppen voor onze deur
Kijk ook op www.anneliesdejongmode.nl of bezoek onze Facebookpagina.
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TANTE POST
Mooi eerbetoon
Ik ben de weduwe van Bas van den
Heuvel en las het stukje over hem, en
de oogwond die een zwerver hem in
de Sliedrechtstraat toebracht, van vier
weken geleden met interesse. Bas was
kunsthandelaar en lid van de deelgemeenteraad Charlois. Hij is in 2014
overleden en dat ik zes jaar later een
stukje over hem las, is best apart. Ik
kreeg ook reacties van kennissen die
het gelezen hebben. Mooi dat Bas nog
in gedachten is. Stukje en foto zijn een
mooi eerbetoon van oud-politieman
Harry Pruijsten.
Jaapje van den Heuvel
Carnissebuurt (1)
Hoe herkenbaar, het artikel over de
Carnissebuurt in de vorige De OudRotterdammer. Geboren in december
1946 en tot 1958 wonend op de Pleinweg is dit voor mij zeer herkenbaar.
Mijn ouders brachten altijd hun te repareren schoenen bij de schoenmaker
op de hoek van de Schoklandsestraat/
Ebenhaezerstraat. Zat daarnaast toen
niet een snackbar, ook wel patatzaak
genoemd? Mijn eerste vriendinnetje
(wist zij dat eigenlijk wel?), Joke
Jaspers, woonde ook in de Schoklandsestraat. Haar broer Dick (?) had
destijds een beetje verkering met zus
Carla van mijn toenmalig jeugdvriend
Rob Roodenburg.
Hans Augustijn
augustijn@casema.nl
Carnissebuurt (2)
Een leuk en gedetailleerd verhaal
in De Oud-Rotterdammer van 18
februari over de Carnissebuurt. Maar
ik mis het bedrijf ‘Johan van de Werf
& Co’ In de Eben Haezerstraat. Dit
was een confectieatelier, waar zo’n 20

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

Hofmans bedrukte doosjes voor
Droste
Gidi Lankhorst (gidilankhorst@gmail.
com) vindt het jammer dat ze afgelopen
januari de reünie heeft gemist van oudpersoneel van drukkerij Hofmans op het
Noordereiland. “Had ik het geweten,
dan was ik zeker hierbij aanwezig
geweest.’’ En om maar gelijk dieper met
de deur in huis te vallen: “Ik ben in 1971
begonnen bij drukkerij Hofmans op de
vellendrukkerij op de begane grond en
maakte gelijk de interne ‘verhuizing’
mee naar de 2e etage. Dat was een
behoorlijke prestatie om de vaak tonnen wegende drukpersen te verplaatsen. Drukkerij Hofmans was een onderdeel van
Timmermans kantoorbenodigdheden (of andersom). Ze drukten in de jaren twintig wel etiketten, vooral luxe etiketten
met goudpoeder bestrooid. De ‘goudkamer’ was bij mijn komst nog aanwezig. De mensen die daar werkten, moesten
verplicht melk drinken en gingen ‘goud’ gekleurd naar huis. Deze en andere mooie verhalen kreeg ik te horen van mijn
toenmalige chef/leermeester Sacco, (toen voorzitter van de Rotterdamse Renners Club (RRC) Feijenoord). Hofmans
drukte in mijn tijd vooral verpakkingen als de bekende ronde Droste pastilledoosjes en de wasmiddeldozen van Persil.
We maakten ook kettingformulieren voor computerbedrijven, zoals IBM Nixdorf. Op de vellendrukkerij werden diverse
kleinere oplagen geproduceerd voor verpakkingen voor de producten van Dr. Vogel, maar ook standaarddrukwerk en
kantoorboeken voor kantoorboekhandel Timmermans in de Aert van Nesstraat. Deze kantoorboeken werden toen nog
gemarmerd aan de zijkant, zodat fraude door uitnemen van een pagina gelijk zou opvallen. Toen ik stopte bij Hofmans, in
1976, werkten er zo’n 100 mensen, onder wie veel meisjes uit Brabant en migranten uit Joegoslavië.’’
Foto:: Gidi Lankhorst aan het werk in de drukkerij van Hofmans in 1975 (Foto G. Lankhorst)
modinettes werkten en zat pal naast de
drankenhandel, schuin tegenover de
doodkistenhandel. Ik, als enige jonge
knul van 15 jaar, had het moeilijk
tussen die lieve en mooie dames! Ik
werd soms beetgepakt en op een rol
stof neergelegd (alleen maar kietelen
hoor). Ze maakten kleding voor
derden, o.a. voor C&A en Nipius in
Middelharnis. Er werd ’s zaterdags
nog gewerkt en ik mocht de auto’s van
de vertegenwoordigers wassen! Het
zal ongeveer in 1962 zijn geweest.
F. Kootte
koottester@gmail.com
Veemarkt
Op de voorpagina van De Oud-

Oranjeboomstraat
In het artikel van 18 februari over
de Oranjeboomstraat van G. Kluck
wordt gesproken over wed. LJ
Platenburg op nr.31 maar dat is
niet juist. Mijn grootouders Leo
en Maria Platenburg zijn in 1894
begonnen met een koffiehuis annex
bierbottelarij in de Steven Hoogendijkstraat 51/53. In 1917 verhuisde mijn
grootmoeder met zeven kinderen (grootvader was overleden in 1915) naar
de Persoonstraat 16 en werd het een winkel. Op het plein ervoor is de basis
gelegd voor wat nu “voetbalclub Feyenoord” is. In 1940 verhuisden ze naar
de Oranjeboomstraat 91, naast het postagentschap van Leo de Groot en bij de
Wilhelminakerk, tot 1976. Mijn vader nam het over en opende in 1964 een
zaak aan het Prinsenplein te IJsselmonde. Ik (Ger) nam de zaak over in 1976
en verhuisde in 1989 naar de Halstraat in het centrum. In 1997 verhuisde de
wijnkoperij naar een groter pand op de Goudsesingel 332. In 2018 nam de
vierde generatie (Julien) de leiding over. Afgelopen 2 november 2019 vierden
wij ons 125 jarig jubileum in de Laurenskerk met 1300 gasten, 18 wijnboeren
uit acht landen en zes Rotterdamse ondernemers met heerlijke hapjes. Een
maand later, op 2 december, kregen wij het koninklijk predicaat “hofleverancier” uitgereikt door de commissaris van de koning Jaap Smit en locoburgemeester Bert Wijbinga. We zijn hiermee de oudste wijnkoperij van Rotterdam
en enige wijnkoperij met het predicaat in heel Zuid- Holland.
Ger.L.G. Platenburg-vinoloog
ger@wijnkoperijplatenburg.nl
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Rotterdammer van 18/2 staat een leuk
stuk over de veemarkt. Als kind (jaren
1950 en 60) woonde ik in de Meubelstraat. Daar woonde ook de familie
Rosbergen, met o.a. een zoon van mijn
leeftijd. Vader Rosbergen was volgens
mijn herinnering een van de veedrijvers die iedere maandag en dinsdag te
vinden waren op de veemarkt. Samen
met zijn zoon heb ik, zeker in de
vakanties, heel wat uurtjes tussen de
koeien doorgebracht. In het café keken
wij als jongetjes onze ogen uit naar
het geld dat over tafel ging om een
transactie af te ronden. Na de markt
gingen de koeien naar het slachthuis,
dwars door de Meubelstraat, dat is mij
altijd wel bijgebleven.
Ton Broeders
a.broeders2@telfort.nl
Letters ‘WB’
Met aandacht las ik de rubriek ‘Tante
Post’ over Bioscoop 1 t/m 4 in de
editie van 18-02-2020. In Bioscoop(2)
stond, dat de letters WB, heel begrijpelijk, staan voor Wester Bioscoop!
Volgens mij staan deze letters echter
voor Warner Bros, een bekende filmmaatschappij te Burbank (Californië)
in de USA.
Kees Verhulst
verhulststeenhoek@kpnmail.nl
Dafje
In reactie op de vraag van de heer A.
Burger in ‘Ken je dit nog’ in De OudRotterdammer van 18 februari j.l.: de
op de foto omhoog getakelde auto is
een Dafje. Ik neig zelfs te denken, aan
de donkere wieldoppen te zien, dat
het hier wel eens om een VOLVO 66
kan gaan. Deze werden, geloof ik, gebouwd nadat VOLVO de DAF-fabriek
had overgenomen.

R. Mackaay
gleuvenier@gmail.com
Capitol
Ik liep vroeger dagelijks langs de
Capitol Bioscoop aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Ik woonde namelijk in de Hondiusstraat, die direct
achter de Nieuwe Binnenweg loopt.
Ik ben geboren in 1936. Dus u kunt
nagaan dat dit voor ons (mijn broers
en vrienden) altijd een bijzondere
trekpleister was. Voor iedere nieuwe
film werd een enorm kunstwerk aan de
buitenkant boven de ingang opgehangen. Ik denk wel 10 meter lang en 5
meter hoog. En dan kwamen er in de
kastjes foto’s met beelden van de film.
Deze plaatjes waren voor ons altijd
reden te gaan kijken naar die mooie
filmsterren. Direct voor de ingang was
een klein snoepwinkeltje, waar wij
voor tien cent winegums kochten; wij
spraken geen Engels, dus vroegen wij
naar wienie gums. Wisten wij veel,
maar de verkoper wist het gelukkig
wel. Er draaiden altijd goeie films
zoals Bittere Rijst en het was de eerste
bioscoop met een organist, de zeer
bekende Louis Zagwijn. Hij bespeelde
een elektronisch orgel, misschien een
Hammond orgel. Het was in elk geval
iets heel nieuws in die tijd. Er was op
enig moment groot feest in het Capitol
theater, want Louis Zagwijn ging
trouwen met een mooie jonge vrouw.
Maar al gauw ging het gerucht dat hij
weer ging scheiden, want hij vond
zijn schoonmoeder veel liever. Aldus
gebeurde.
Op 23-jarige leeftijd heb ik Rotterdam
verlaten en de verdere geschiedenis
van het Capitol is aan mij voorbij
gegaan. Maar ik lees nog steeds De
Oud-Rotterdammer met veel plezier
en interesse. Want je bent een Rot-

terdammert of niet.
Louis F. Hoogsteden
a.f.hoogsteden@kabelfoon.net
Met de tram
Vanaf 1955 bezocht ik de Dr de
Vissermulo in de Zuidpolderstraat in
Rotterdam-zuid, zijstraat Beijerlandselaan. Ik ging daar vanaf Bleiswijk
naartoe met de bus (toen nog Citosa),
eerst naar de Schiekade en vanaf daar
met lijn 3 naar de Beijerlandselaan.
Deze tramlijn liep vanaf Blijdorp naar
de Groene Zoom. Mooie route over
de Willemsbrug, Maasbrug en door
de Oranjeboomstraat. Omdat ik vanaf
maandag tot vrijdag bij mijn tante op
de Hordijk verbleef, maakte ik die rit
dus alleen op de maandag en zaterdag.
Een probleem was dat de bus vertrok
om 7.30 uur; een vroegere verbinding
was niet mogelijk. Dus kwam ik kort
na half negen op school aan, altijd een
kwartier te laat. Het hoofd, de heer
Hoogwerf, had geen begrip. Altijd te
laat, zei hij. Ik legde het hem uit. Geen
tegenspraak, maar ook geen straf. Dit
herhaalde zich wekelijks.
De eerste trams waren nog de bekende
oude, waarvan er nog wel eens een
door de stad rijdt. In 1957 kwamen
de eerste nieuwe trams in omloop
en ik dacht dat lijn 3 de eerste was.
Het kaartje bij de conducteur kostte
15 cent. Ik weet niet meer of ik nog
reisde op een kinderkaartje, want ik
was pas 12 jaar. Het was een mooie
periode en ik denk er nog vaak aan.
Zeker bij het zien van al die mooe
trams die de mooiste stad van Nederland doorkruisen.
Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl
Quarantaine-inrichting
Leuk verhaal van Arie van der
Stoep. Het is mij niet gegeven van
zo’n kleine bezigheid zo’n prachtig
beschrijving te maken. Ik ben 18
februari 1931 op Heijplaat aan de
Rondolaan 3. Mijn eerste bezoek op
de Quarantaine met mijn vriend Jan
van Schaik (inmiddels overleden) was
in 1944 in de oorlog. In februari 1955
ben ik getrouwd en van Heijplaat naar
Spijkenisse verhuisd. Van lieverlee
kwam ik steeds minder op het Dorp,
maar in 2003 ging ik met mijn vrouw
voor het eerst weer eens kijken hoe
het Dorp er bij lag. Helaas waren
onze geboortehuizen (Rondolaan 1-3)
vervangen door een kantoorpand. Op
de voetbalvelden van RDM en het
Noorse voetbalveld stonden allemaal
containers. Ik moest een traantje laten.
Waar is ons Heijplaat gebleven? Ik
heb zoveel jeugdherinneringen, maar
ben geen verhalenschrijver. Misschien
wil iemand ze opschrijven?
John van Dommele
John31@telfort.nl
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aan, Noorderhavenkade, Stadhoudersweg, Stadhoudersplein, Sonmanstraat,
beschadigd. Ik zoek daar foto’s van.
Dik Happé
Postbus 28066
3003 KB Rotterdam

Shantykoor De Hoeksche Waard
Wij kunnen wel wat aanwas gebruiken voor ons alom bekende shantykoor.
Denk nou niet; daar ben ik veel te jong voor, dat is toch zo’n koor van oude
mannen? Klopt niet helemaal, al is de gemiddelde leeftijd op dit moment
wel wat aan de hoge kant. Dus veertigers, vijftigers, zestigers aarzel niet en
kom je eens bij ons oriënteren. Als je, net als wij, van zingen houdt en het erg
leuk zou vinden dat in het vervolg te gaan doen in Shantykoor De Hoeksche
Waard onder leiding van Paula van Wanrooy, aarzel dan niet en meld je aan.
Kom vrijblijvend eens kijken, luisteren en meezingen in de Pastorije, Van der
Waalstraat 20 in Mijnsheerenland. We oefenen daar elke dinsdagavond vanaf
19.45 uur. Bel anders even met onze secretaris via 06 5053 8002. Meer informatie over ons koor is te vinden op www.shantykoordehoekschewaard.nl

Revue ‘Langs de Rotte naar
rollator-city’
In het huis van de wijk is een initiatief
gestart om een revue te maken over de
Rotte en de wijk Ommoord. Deze wijk
is bekend om zijn groene karakter en
ligt dichtbij de Rotte. Zoals iedere
Rotterdammer weet, is onze stad naar
deze mooie en rustige veenstroom
vernoemd. In de 18e eeuw maakte de
dichter Dirk Smits lyrische gedichten over de Rottestroom. Nu is in
Ommoord een revue over dit thema
gemaakt, met zelfgeschreven sketchjes
en liedteksten. In deze revue is plaats
ingeruimd voor een kinderkoor. In
het eerste deel wordt een wandeling
in het verleden, langs Oud Verlaat,
Terbregge en Crooswijk (Croosboot)
gemaakt. Het tweede deel gaat over de
bouw van Ommoord, waar de kinderboerderij, ouderen/zorg activiteiten en
recreatie mogelijkheden (hoge bergsebos) tot aan rollator-ctiy een plaats

krijgen. Wij zijn in staat gesteld een
professionele muzikant/arrangeur en
een ervaren amateur toneelregisseur
aan te trekken. Wij kunnen nog enkele
amateur toneelspelers/zangers (mannen en vrouwen) gebruiken. Het is een
gezellige vrije tijdbesteding voor theaterbezoekers, die zelf op het podium
willen staan. Ervaring is prachtig,
maar niet noodzakelijk. We repeteren
woensdagavond om 19.30 uur in het
huis van de wijk Gerard Goosenflat in
de Thomas Mannplaats. U kunt zich
op geven via p.hofman14@upcmail.nl
of 06 27082822.
Foto’s explosie
Als gevolg van een explosie op 18
maart 1945 in Rotterdam Bergpolder
raakten de panden van de Treubstraat,
Kerdijkstraat, Groen van Prinstererstraat, Geertsemastraat, Abraham Kuyperlaan, Luzacstraat, Kempenaerstraat,
Heemskerkstraat, Schieweg, Bergsel-

Kampen in Lansingerland
1940-1948
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
er in de gemeentes ten noorden van
Rotterdam/Overschie enkele kampen
gevestigd geweest. In Bergschenhoek
aan de Wildersekade (op de grens met
Overschie) een groot Duits gevangenenkamp en in Berkel en Rodenrijs na
1945 een interneringskamp. Dit Duitse
gevangenenkamp, groot 38 hectares,
werd nooit gebruikt voor gevangenen,
maar wel als verblijfplaats voor Duitse
troepen. Gezocht wordt alle informatie
aangaande deze kampen, in woord
en beeld. Wij hopen dat er mogelijk
meer informatie binnenkomt over de
kampen, juist van bewoners die toen
in de buurt woonden van de beide
kampen. Wij begrijpen terdege dat
zeker het interneringskamp gevoelig
zal liggen, maar het gaat ons niet om
namen van aldaar geïnterneerden. Het
gaat alleen om zaken als; waar precies
was dit interneringskamp gevestigd?
wat moesten de geïnterneerden voor
arbeid verrichten?, hoe waren de
omstandigheden? hoeveel geïnterneerden zaten er? Voor meer informatie
zie ook: https://lansingerland4045.
jimdofree.com/
Nico Heitman
Bergschenhoek
nicoheitman@casema.nl
Oorlogsverhalen delen met
jonge mensen
Theatergroep Mangrove uit Rotterdam zoekt ouderen die de Tweede
Wereldoorlog in Rotterdam hebben
meegemaakt en hun verhalen met
jonge mensen willen delen voor een
voorstelling voor Theater na de Dam

op 4 en 5 mei in Rotterdam Zuid.
Deze jongerenvoorstelling wordt
gespeeld in Spot op Zuid in Rotterdam
Lombardijen. Op zondag 29 maart om
14.00 zal er in Rotterdam Zuid een
vertelbijeenkomst plaatsvinden. Op
deze bijzondere middag worden mensen die de WO II hebben meegemaakt
geïnterviewd door jongeren tussen de
15 en 21 jaar en gaan ze met elkaar in
gesprek. Van al deze verhalen zal er
uiteindelijk een voorstelling worden
gemaakt die gespeeld wordt door een
grote groep jonge mensen. We zijn
specifiek op zoek naar mensen die
verhalen met ons willen delen over
de Rotterdamse razzia van 10 en 11
november 1944. Tijdens deze razzia
werden alle mannen tussen de 17 en
40 jaar uit Rotterdam gedeporteerd om
in Duitsland te gaan werken. Ineens
was Rotterdam half leeg en moesten
de vrouwen zorgen dat de stad bleef
draaien. Rondom dit thema wil regis-

seur Annemieke Elstak met de jonge
spelers aan de slag. Kent u iemand
die een verhaal over de razzia heeft
of andere verhalen over Rotterdam
(Zuid) in de oorlog en deze met ons
wil delen? Mail dan naar info@
theatergroepmangrove.nl. Tijdens de
vertelbijeenkomst wordt er zeer goed
gezorgd voor alle vertellers en zal er
met groot respect en zorgvuldigheid
met de gedeelde verhalen worden
omgegaan.
Gezocht: grammofoonplaten
en plaatjes
Alle soorten muziek. Liefst uit de
jaren 1950 t/m 1980. Wij draaien deze
plaatjes voor onze ouderen. Bel even
met 06-20205171 voor een afspraak.
Anne Hoeben
Rotterdam

Oud-brandweermannen
Op de foto ziet u een bijeenkomst van oud-brandweermannen. Ik heb geen
idee wat de gelegenheid is geweest. Ik weet wel dat mijn vader erbij staat, die
na de Tweede Wereldoorlog bij de Rotterdamse brandweer is gaan werken.
Namen van collega’s weet ik ook nog wel, van sommigen. Maar ik herken er
verder geen gezichten van. En zo te zien was het nog niet de brandweermansnorrentijd. Zo te zien is het in de Alexanderpolder!. Wie weet meer?
mevr. Peters-Keesmaat
via willylucia@hotmail.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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half uur lang ontspanning, spelplezier
en gezelligheid gegarandeerd! We
spelen iedere dinsdag van 15.30 tot
17.00 uur in de sportzaal aan de Merkelbachstraat 4, 3067 AL RotterdamAlexander. U hoeft geen afgetrainde
professional te zijn. Iedereen is welkom om een balletje te slaan. Verdere
informatie bij J. Schoen, 010-4470500
en J. van der Have, 010-4374496.

Oude hengelsportverenigingen
Voor en na de Tweede Wereldoorlog
waren er talloze hengelsportverenigingen in Rotterdam en omstreken, die
lid waren van de Algemene Hengelsport Bond ( AHB) of van het Centraal
Nederlandsche Hengelaars Verbond
(CNHV). Artikelen daarover ben ik (al
meer dan 30 jaar hengelsportverzamelaar) zelden tegengekomen en ik zou
het interessant vinden eens te spreken
met oud-bestuursleden, oud-leden of
nakomelingen van hen. Het ontstaan
van de verenigingen, hun wedstrijden,
ledental, uitgave van hun nieuwsbrief
of andere zaken die met de vereniging
te maken hadden. En misschien liggen
er nog wel oude paperassen/foto’s/vergunningen te vergaan. Er moeten toch
in al die jaren best leuke of minder
leuke gebeurtenissen zijn geweest,
die misschien nog opgetekend moeten
worden. Ik ben benieuwd of er reactie
komt.

Thomas (van) Bennekum
Ik zoek familieleden, kennissen,
sportvrienden van de Rotterdammer
Thomas (van) Bennekum. In de jaren
1950-1960 had hij een café in de
Jonker Fransstraat en was in de jaren
1925-1932 een verdienstelijk amateurbokser. In 1931 werd hij zelfs gehuldigd voor zijn honderdste wedstrijd.
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com
06-18576628
Oorlogsverhalen uit Nederlands-Indië gezocht
Theater Rotterdam maakt samen met
leerlingen van Mavo Centraal en
het Wolfert College voor 4 en 5 mei
een voorstelling met oorlogsverhalen uit voormalig Nederlands-Indië.
Daarvoor zoeken we oorlogsverhalen
van Rotterdammers die de Tweede
6
7
8
9
10
Wereldoorlog in Nederlands-Indië
hebben meegemaakt en14hierover in ge-

Willem F. Cupedo
wfcupedo01@freeler.nl
010 – 2652845
Tafeltennissers gezocht
Vraagt u zich regelmatig af wat te
doen op de vrije dinsdagmiddag? Tafeltennisvereniging Merkelbach zoekt
1
2
3
4
5
namelijk mannelijke en vrouwelijke
12 de 55 jaar. Ander-13
spelers van boven

sprek willen gaan met jongeren die de
voorstelling maken. Zaterdag 28 maart
is er een vertellersbijeenkomst waar
vertellers samenkomen met jongeren
om hun verhalen te vertellen. We
zoeken kleine en grote verhalen, waargebeurde verhalen, ervaringen, overgebleven brieven, beeld of anekdotes.
Ze worden gebruikt als inspiratie voor
de voorstellingen op 4 en 5 mei op
locatie in de stad. Wilt u als verteller
deelnemen aan de bijeenkomst of kent
u iemand met een verhaal, neem contact op via educatie@theaterrotterdam.
nl of 010-3032743.
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Rudo Maasland
Boomkensdiep 93
2904 EG Capelle
aan den IJssel
Rudomaasland@
kpnmail.nl
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GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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32.
Nederlandse
voetballer;
34. afgemat;
36.2.trappers;
37. vismand;
39.driehoekig
water bij Amsterdam;
40. roestwerende verf; 42. kien- en kansVerticaal
1. ensemble
van vier
personen;
United States
(afk.); 3.
voorzeil; 4. etagewoning;
fototoestel;
Europeaan;
9. duw
por; 10.
jongensnaam;
5. soort
6. soort
bier; 7. 46.
spel;
43. weefsel;
plaats in Italië;
45.licht
boerdijdier;
afslag bij8.golf;
51. Europeaan;
53.ofeerste
vrouw;
54. streek in11.
Italië; 55. Duits automerk; 56.
agent van politie; 16. harde duw; 18. mensensoort; 20. rivier in Utrecht; 21. Duitse industrie norm (afk.);
rivier
in
Rusland;
57.
kledingstuk;
59.
plaats
in
Gelderland;
60.
trek
in
eten;
62.
uitvoerig
verslag
(verhaal);
23. deel van servies; 25. gang van het paard; 26. plakband; 27. witsel; 29. luidspreken met basweerga- 63. wc (plee); 66. ogenblik;
ve; huid
32. Nederlandse
voetballer;
afgemat; 36.
trappers;
37. vismand;
39. water
bij Amsterdam;
67.
(schil); 69. keel-,
neus en34.
oorheelkunde
(afk.);
71. seksueel
overdraagbare
aandoening
(afk.);40.
73. angstig; 74. aanspreektitel
roestwerende verf; 42. kien- en kansspel; 43. plaats in Italië; 45. boerdijdier; 46. afslag bij golf; 51. Eurovoor
een
koning;
75.
schaamte;
78.
kreet;
80.
kleine
soort
hert;
82.
ijzer
(scheik.
afk.);
85.
per
persoon
(afk.).
peaan; 53. eerste vrouw; 54. streek in Italië; 55. Duits automerk; 56. rivier in Rusland; 57. kledingstuk;
59. plaats in Gelderland; 60. trek in eten; 62. uitvoerig verslag (verhaal); 63. wc (plee); 66. ogenblik; 67.
huid (schil); 69. keel-, neus en oorheelkunde (afk.); 71. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 73.
angstig; 74. aanspreektitel voor een koning; 75. schaamte; 78. kreet; 80. kleine soort hert; 82. ijzer
(scheik. afk.); 85. per persoon (afk.).
9

58

2

29

55

35

44

86

5

75

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw oplossing voor DONDERDAG 26 MAART 2020 12.00
UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@
deoudrotterdammer.nl ov 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

49

Vanwege het matige weer werd er kennelijk thuis weer veel gepuzzeld en kregen we volop goede inzendingen
54
55
56
57
58 een exemplaar
59 van het 60
binnen.
Daaruit
hebben we vijf prijswinnaars
geloot
die ieder
boek ‘Rotterdam Tuindorp
Vreewijk in61de 20e eeuw’ krijgen62toegestuurd. De prijswinnaars
zijn: I.J. van Gelderen, Han Klootwijk, dhr. J.P.J.
63
64
Steevens, L. van Pelt en A. Blom.
65

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke, vergelijkbare
prijs. Namelijk vijf exemplaren van het boek ‘ Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw’, ook samengesteld door Tinus en Bep
de Does.

32

De oplossing van de vorige puzzel was een optimistische van toon en luidde:
44

Stichting Biberbunker Oostvoorne zoekt vrijwilligers
Stichting Biberbunker doet het
beheer en organisatie van de
Radarstelling Biber in de duinen
van Oostvoorne. Het totaal aantal
bunkers bedraagt 96, verspreid in
een enclave van zo’n 400 bij 800
meter. Deze stelling gebruikte de
luftwaffe (Duitse Luchtmacht) in
de periode 40-45. De Biberbunker is de centrale bunker waarin alle binnenkomende radarinformatie werd uitgewerkt. De bunker is 20 bij 20 meter en 9
meter hoog, waarvan 6,5 meter ondergronds. De binnenkomende radarinformatie betrof o.a. richting, snelheid en hoogte van de aanstormende geallieerde
bommenwerpers op hun weg naar Duitsland. De Radarinformatie werd op een
glazen plaat en/of op een speciale tafel geprojecteerd. De Luftwaffe resp. de
gevechtsleiding was hierdoor in staat haar eigen Jagers, alsmede het luchtafweergeschut FLAK, naar de bommenwerpers te dirigeren zodat onderschepping/luchtgevechten konden aanvangen.
Alleen de laatste vier jaren werden er al zes extra bunkers uitgegraven en toegankelijk gemaakt en breiden de rondleidingen en presentaties steeds verder
uit. Voorts is het soort rondleidingen ook uitgebreid, naast de Biberbunker
nu ook een Duin/bunkertour etc. Daarom zijn wij genoodzaakt het aantal
vrijwilligers continu uit te breiden. Als u interesse heeft, schroom niet te
reageren, Er is behoefte aan gidsen, maar ook andere vakgebieden, denk aan
klussen, graafwerk, metaal, hout, elektrawerkzaamheden. Stuur even een kort
berichtje naar info@biberbunker.nl t.a.v. Barry Zuidgeest

Oud-leerlingen De Mare
Opleidingsschool ‘De Mare’, een
lagere school, stond in tuindorp Vreewijk. In 1957-1963 was directrice mej.
G.A.Franssen en leraren Bourguignon,
Glansdorp en mej. De Graaf. Gezocht:
oud-leerlingen. Onder andere Aletta
Boon, leny Penning en anderen.
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27
32
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41
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45

43

46
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51
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55
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61

57

62
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58

68

73

59

70
75

79
83

60

64
69

74

78

53

63

67

72
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21

48
50
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20

31

40

9

26

30

47

86

8
14

25

44

65

7

18
24

33
38

6

13
17

82

?

4

12

77

32

3

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. liefkozing; 7. plaats in Zeeland; 12. muzieknoot; 13. Spaans eiland; 14. plechtige belofte;
15. Amsterdams peil (afk.); 17. boterton; 19. finishlijn; 21. lidwoord; 22. zeehond; 24. aanslag op het
gebit; 27. deel van gelaat; 28. scheepstouw; 30. sociaal economische raad (afk.); 31. behoeftig; 32. deel
van arm; 33. alcoholische drank; 35. fijne leersoort; 37. mannetjesolifant; 38. afgesteld explosief; 41.
sprookjesfiguur; 42. onderaardse schuilplaats; 44. deel van jaar; 46. gelaatskleur; 47. fiets (Zuid-Ned.);
48. rondzwervend volk; 49. Australische struisvogel; 50. smeermiddel; 52. insectenetend zoogdier; 54.
sportbeker (bokaal); 56. Bulgaarse munt; 58. heftige toejuiching; 61. hoofddeksel; 62. appelsoort; 64.

Dinsdag 17 maart 2020

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

Rotterdam vanuit de wolken
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De Tweede Wereldoorlog in
honderd foto’s

Van Nellefabriek. Werelderfgoed
in glas en staal

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was specialist in luchtfotografie. Over zijn werk start op
26 april een expositie in Museum
Rotterdam. Die dag verschijnt ook
het boek ‘ Rotterdam vanuit de wolken’ dat een unieke kijk
geeft op de wederopbouw van de Maasstad vanuit de lucht
gezien. Het boek bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit de
tienduizenden die Hofmeester er maakte. Bestellen van dit
unieke boek van 305 pagina’s kan nu al. Zo vist u er niet naast!

Dit boek is een nationaal project in het
kader van 75 jaar Vrijheid. Inwoners
van Nederland zijn uitgenodigd hun
meest aansprekende foto’s uit de oorlogstijd te kiezen. Daarmee is het boek
samengesteld. Omdat vooral beelden zichtbaar en voorstelbaar
maken wat is gebeurd. Het boek telt 144 pagina’s, komt uit eind
april uit, maar is nu reeds te bestellen via de bestelbon of de
webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Vijf redacteuren stelden een schitterend geillustreerd boek samen over de
beroemde Van Nellefabriek. Het geeft
een mooi overzicht van de veelzijdige geschiedenis van dit pand, waar
zovelen hun arbeidzame leven doorbrachten. Het voor z’n tijd
hypermoderne complex wordt van alle zijden belicht. Ook de
herbestemming en toekomstplannen komen aan bod.

39,95

22,95

Carl Emil Mögle . Fotograaf te
Rotterdam 1885-1910
Carl Mögle was een beroemde Rotterdamse fotograaf die fotografeerde
rond de eeuwwisseling van de 19e
en 20e eeuw, de beginjaren van de
fotografie. Hij is de enige fotograaf die het Rotterdam van rond
1900 op foto’s heeft vastgelegd. Bij Uitgeverij Diafragma is een
prachtig boek verschenen met foto’s van de Maasstad uit een
tijd die wij amper nog kennen. Het boek telt 120 pagina’s, heeft
een hardcover en bevat uniek fotomateriaal.
22,50

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw

Crash in Crooswijk
Ton Huizer, Pieter Schiebaum en
Dik Vuik stelden het boek ‘Crash
in Crooswijk’ samen. Het gaat
over de laatste vlucht van de
Short Stirling EF357, het vliegtuig dat
neerstortte in de Rotterdamse wijk in de Tweede Wereldoorlog.
Het boek beschrijft de lotgevallen van de bemanning van deze
bommenwerper, die na een missie in Duisburg door een Duitse
nachtjager werd neergehaald boven Rotterdam.
17,95

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis
vast van het Rotterdams politiekorps. Hij
deed dit aan de hand van alle hoofdcommissarissen (of korpschefs) die in
de voorgaande eeuwen leiding gaven
aan het korps. Het boek is echter veel
meer dan een beschrijving van de hoofdcommissarissen. Het beschrijft nauwkeurig hoe deze leidinggevenden
het korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.
29,95

24,95

In de serie Rotterdam in de 20e eeuw
stelde Tinus en Bep de Does een mooi
fotoboek samen over Zuidplein. Hoeveel Rotterdammers hebben daar wel
niet voetstappen liggen? Het winkelcentrum is al vanaf 1972 een trekpleister. En anders wel
het tegenover gelegen Ahoy: bekend van concerten, sportmanifestaties en beurzen. Het Zuidpleingebied onderging afgelopen
eeuw een ware metamorfose. Lees erover in dit boek.
14,95

Kanjer

Poffen
Auteur Peter Bakker heeft een prachtig
boek geschreven over het Noordereiland. Over het reilen en zeilen van de
middenstanders in dit bijzondere stukje
Rotterdam. In ‘Poffen’ schetst hij aan
de hand van interviews met oud-winkeliers en hun kinderen een mooi beeld van het Noordereiland
van weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische
privéfoto’s.
24,95

Het verhaal over het tumultueuze leven
van zangeres Rita Young uit Vlaardingen. Al vijftig jaar treedt zij op en
ze stond op het podium met bekende
sterren als Ben Cramer, Lee Towers
en Saskia en Serge. Ook organiseerde zij het Vlaardingse Songfestival waar
ze
veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans Bauer een
kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’.
Rein Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw,
die als zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen. Het
boek verscheen ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.
15,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27,50
39,95
22,95
27,50
24,95
22,50
17,95
14,95
29,95
24,95
15,95
20,00
8,95
29,99
8,95

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.

