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Een Tour om nooit meer te vergeten
In deze, door het coronavirus,
barre tijden wil De Oud-Rotterdammer proberen u toch
nog enige verstrooiing te
bieden. Zoals met dit voorpaginaverhaal waarin Joop Ezerman herinneringen ophaalt
aan mooie vroeger tijden. Nu
ook veel wielerwedstrijden
dit jaar niet doorgaan, put u
wellicht enige troost uit een
verhaal over... de Tour van
Drie van Kruininger Gors.
In 1957 werd, geïnspireerd door de
Tour de France, in het Kruininger
Gors een fietsronde georganiseerd
door de culturele commissie onder
leiding van de heer Maaskant, met
medewerking van Het Vrije Volk. Een
driedaagse fietstocht met wedstrijdelement voor jongens tot 15 jaar. Er waren tien teams van elk tien deelnemers,
gesponsord door diverse bedrijven.
De ploeg waarvan ik deel uitmaakte
was Waalboer en onze sponsor was
Hooimeijer beschuit. We reden in een
geel tricot. Drie dagen werd gefietst
om het ploegenklassement, de gele
en de groene trui over drie eilanden:
Rozenburg, Putten en Voorne. Punten
behalen kon niet alleen bij fietswedstrijdjes, maar ook bij een verkeersproef afleggen en een opstel maken
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De start van de Tour van Drie

over de Deltawerken. Vóór de start
inspecteerde een keuringscommissie
de fietsen. De kleinste deelnemer was
Peter Bloppoel; bij de inspectie werd
nog getwijfeld aan zijn leeftijd.
Stevige pakkerd
Bij de start van de eerste etappe

werden de 100 renners uitgeleide
gedaan door circa 7000 bewoners.
Een imponerend en fantastisch begin
van deze drie dagen. Deze eerste dag
werd het eiland Rozenburg aangedaan. Onderweg keken vele bewoners
geamuseerd en met bewondering toe
hoe 100 rennertjes een afstand van
circa 50 km aflegden. Onderweg werd
onder andere een sprint gehouden.
Aan het eind van de dag was de eerste
geletruidrager bekend. Het was Cock
Knegte. ‘Miss Tour’ Carla Maaskant
zorgde voor een hoogtepunt in het
rennersleven van Cock: een stevige
pakkerd op zijn wang. Deze eerste dag
had de bezemwagen weinig te doen.
Koeienvla
Met voorop de geluidswagen van de
krant, die opriep de straat op te gaan
omdat de jongens van de Tour van
Drie er aankwamen, werd de tweede
etappe in zonneschijn verreden door
het polderlandschap van Voorne naar
Zuidland. Bij het station van de RTM
was een verkeersproef uitgezet door
wachtmeester Van Dijk. Door de
zenuwen werden er behoorlijk wat

De ploeg van Waalboer poseert.
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foutjes gemaakt, maar Opper Van Dijk
had veel plezier van zijn arbeid. Theo
Hulsbus zou voortaan als de ‘Renner
van de koeienvla’ door het leven
gaan, toen Theo de ‘runderpudding’
ontmoette en juist daar ging zitten.
Hij kreeg de kwalificatie sportiefste
en ongelukkigste renner. Hij had
eerst vrienden met pech geholpen en
kwam daarna zelf in moeilijkheden. ’s
Avonds om 8 uur moesten we onder
de wol. Bij de heer Hennik kwamen
moeders vragen of de tour de hele
maand kon duren. Zij hadden geen
kind aan hun kinderen. De bezemwagen had tussen Oudenhoorn en Oostvoorne de handen vol aan plakken van
banden en repareren van remmen. De
dag eindigde met een nieuwe geletruidrager: Henk Zonneveld.
Op de derde dag een lezing over
de Deltawerken. Daarna een echte
stranding op het Haringvliet, omdat de
Hansa was vastgelopen. Een sleepboot
moest ‘m weer vlot krijgen. Na drie
kwartier konden we verder naar
Hellevoetsluis. Met een kwartiertje
vertraging bereikten we Oostvoorne.
Hier stond de burgemeester op het

bordes. Vrolijk zwaaiend reden we
door de duinen naar het Gors. Daar
wachtte een grootse ontvangst op
het sportveld. We moesten nog een
behendigheidsrit maken langs een
ringsteekapparaat, over een wip,
door een doolhof en op lange smalle
planken. Op het sportveld stonden
duizenden kampeerders de renners
toe te juichen. De gele renners van
Waalboer, de armen broederlijk om
elkaar geslagen, gingen met mevrouw
Boerendonk, de geestelijk moeder van
de ploeg, en tourbaas Maaskant op de
foto. Daarna was het feest. De heer
Hennik sprak ons toe en noemde de
tour een daverend succes. Daar waren
we het met z’n allen over eens. Henk
Zonneveld won de Gele Trui. Theo
Hulsbus werd uitgeroepen tot de sportiefste renner van de hele tour. Helaas
was onze sponsor Hooimeijer een dag
te laat om bij de huldiging aanwezig
te zijn. Deze tour heb ik maar éénmaal
mogen meemaken, maar staat mij nog
steeds als dierbaar in het geheugen.
Joop Ezerman
Joezer43@gmail.com
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Ook toekomst
De Oud-Rotterdammer onzeker
Het coronavirus raakt ons allemaal. U als lezer en 50-plusser behoort tot de grootste risicogroepen voor het virus en daar komt nog eens bij dat veel ouderen
door de corona-maatregelen opgesloten zitten in hun eigen huis, de geliefden uit de eigen omgeving niet kunnen zien en dat daardoor een aantal van u dreigt
te vereenzamen. Dat gaat ons aan het hart. We proberen met onze krant een sprankje licht in het duister te bieden.
De coronacrisis is zo ingrijpend dat we er niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Ook uw krant De Oud-Rotterdammer blijft niet gespaard van de effecten van
het coronavirus.
Net als andere media heeft De Oud-Rotterdammer dezer dagen te maken met een scherpe terugval in het aantal advertenties. Begrijpelijk, want veel ondernemers en instellingen hebben hun bedrijven, kantoren en winkels inmiddels moeten sluiten of verkeren in grote onzekerheid over de toekomst. Daarnaast vallen
ook alle activiteiten weg die u normaal in onze Er op Uit-kalender kon lezen. Daardoor zijn onze inkomsten uit advertenties scherp gedaald. Die inkomsten
hebben we hard nodig, want De Oud-Rotterdammer ontvangt geen subsidie en een krant maken kost geld. Drukkosten, verspreidingskosten, personeelskosten,
kantoorkosten, huur- en energiekosten: het loopt allemaal door. En helaas bieden zelfs de genereuze regeringsmaatregelen ons hierin weinig soelaas. Belastingen kunnen weliswaar deels worden uitgesteld, maar daar blijft het dan ook bij. Er kan een moment komen dat het financieel niet meer verantwoord is nog
een krant te maken. Natuurlijk onderzoeken wij alle scenario’s om ‘in de lucht’ te blijven. Misschien kunt u ons daarbij zelfs helpen. Als u, net als wij, vindt
dat De Oud-Rotterdammer door deze crisis niet mag verdwijnen, help ons dan met een kleine financiële bijdrage (een grote mag natuurlijk ook), om ons door
deze moeilijke tijd te helpen, zodat we nog lang deze krant voor u kunnen blijven maken. (Zie banner onderaan deze pagina.)

Verspreiding

We kampen echter met nog meer problemen bij de verschijning van de krant. Zoals u weet is onze krant grotendeels een ‘meeneemkrant’. Een krant die je
meepakt op vaste afhaalpunten. Een aantal van die afhaalpunten is inmiddels reeds afgevallen, doordat tot sluiting vanwege het coronavirus moest worden
overgegaan. Als dat er nog veel meer worden (door winkelsluiting of sluiting van andere afhaalpunten), wordt het heel moeilijk onze krant nog te verspreiden.

Internet

Op internet (www.deoudrotterdammer.nl) blijft De Oud-Rotterdammer voorlopig wel actief. Onder andere met boekenverkoop. We beseffen echter ook dat niet
alle ouderen de vaardigheid en/of apparatuur in huis hebben om op internet actief te zijn. Dus niet voor iedereen is dit een oplossing. Ook zullen de meeste
adverteerders vanwege het lagere bereik van lezers niet staan te dringen om te adverteren in een krant die alleen op internet verschijnt.
Ook het wegvallen van personeelsleden maakt het vervaardigen van de krant en het overeind houden van boekenverkoop ingewikkelder. Net als de afhankelijkheid van andere partijen die bij de totstandkoming van de krant betrokken zijn, zoals de drukkerij, de vormgevingsstudio, de verspreidersorganisatie, de
IT-ondersteuning enzovoorts, enzovoorts. Zij kampen ieder weer met hun eigen gevolgen van de coronacrisis.
De conclusie moet zijn dat het uitkomen van een volgend nummer van De Oud-Rotterdammer nog onzeker is. We hebben ons uiterste best gedaan dit nummer
nog te laten uitkomen, maar kunnen niet uitsluiten dat dit voorlopig wel eens het laatste nummer van de krant zou kunnen zijn dat op papier verschijnt, al zullen we er alles aan doen dit te voorkomen.
Voor degenen die beschikken over een computer, internet en/of facebook: volg de ontwikkelingen. We houden u op de hoogte.
Mocht de krant onverhoopt (voorlopig) niet verschijnen, dan garanderen wij abonnees dat hun abonnement automatisch wordt verlengd met de weken dat de
krant niet is uitgekomen.
Maar nog veel belangrijker: wij wensen u in deze barre tijden het behoud van een goede gezondheid. We kunnen alleen maar zeggen: volg de instructies
van de overheid goed op. Van anderhalve meter afstand tot regelmatig handen wassen en van zoveel mogelijk binnen blijven tot zo min mogelijk contacten.
Hoe pijnlijk ook. Houd moed en houd vol! Blijf lezen, blijf schrijven, blijf puzzelen als het enigszins kan. Kop op, (oud-)Rotterdammers! Samen slaan we ons
erdoor, met respect voor de mensen in de ‘frontlinie’ van deze strijd, de zorgmedewerkers, maaltijdbezorgers, vakkenvullers en caissières in de supermarkt,
politiemensen, noem ze allemaal maar op. Samen hopen we op betere tijden!

Steun De Oud-Rotterdammer
in deze moeilijke tijden
Maak een bijdrage naar keuze over naar NL80 INGB 0004 2208 93
ten name van De Oud-Rotterdammer
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Olga Lowina, jodelkoningin uit Schiebroek
In de amusementswereld heeft ook Schiebroek zijn steentje bijgedragen. Ik heb een kaart van Willy
Albert, die onder de noemer “googhelkunstenaar” woonachtig was aan de Meidoornsingel 41. De
kaart is gedateerd 12 september 1943. Verder een operazangeres op wereldniveau, Elly Ameling,
geen onbekende familie in het Schiebroekse. Maar waar ik het met u over wil hebben, is de vergeten jodelkoningin Olga Lowina.
Olga Lowina is een pseudoniem van
Olga Helena Lewina Musters, geboren
in Boekelo op 15 november 1924 en
overleden te Rotterdam op 4 april
1994. Olga was een Nederlandse
zangeres die zich op het jodelen
toelegde en door haar vader vernoemd
was naar het kachelmerk OLGA.
Mede door haar beleefde Nederland
in die tijd diverse jodelrages en zij

werd in 1974 benoemd tot ereburger
van de Oostenrijkse plaats Steinach.
Olga was getrouwd en woonde in de
Vergeet-me-nietstraat op nummer 18 a
in Schiebroek.
Countrybandje
Olga begon haar loopbaan in een
countrybandje, waar ze het jodelen
ontdekte. Ze was er een kei in. Van

Olga Lowina (foto: Rob Kroon, Anefo/Nationaal Archief)

ongeveer 1947 tot 1956 maakte ze
furore met haar op de Oostenrijkse
jodelcultuur geïnspireerde liedjes.
Grote hits scoorde ze niet, maar
met haar liveoptredens trok ze volle
zalen. Rond 1956 kwam een einde
aan haar glanzende carrière. Haar
jodelwerk werd verdrongen door
de opkomende rock-’n-rollmuziek.
Lowina verdween van het toneel,
maar werd in 1967 ‘herontdekt’ door
toedoen van de VPRO, toen ze optrad
in het programma Hoepla met de
blote Phil Bloom. Olga werd opnieuw
populair, bracht een nieuwe LP uit en
zong op studenten- en homofeesten,
waar ze overigens niet altijd serieus
werd genomen, maar dat deerde haar
niet. Ze was ad rem en kaatste de bal
terug. Zo heeft ze ook diverse malen
opgetreden voor volle zalen van het
Paradiso in Amsterdam. In de jaren
’80 verdween Lowina geleidelijk uit
de schijnwerpers, al bleef ze optreden
in bejaardentehuizen.
Ingebroken
In 1993, na de dood van haar grote
liefde, chauffeur en manager Lou

Olga Lowina, de jodelkoningin van Schiebroek

Marti, verloor ze de zin in haar leven.
Op haar begrafenis in 1994 klonk,
op haar eigen verzoek, het door haar
gezongen ‘Droomland’ en geen jodelliedje. Extra vervelend was dat tijdens
haar begrafenis werd ingebroken
in haar woning in de Vergeet-menietstraat. Inmiddels weten we dat het
niet verstandig is je huisadres in een
rouwadvertentie te vermelden. Voor de
achtergebleven familieleden van Olga
kwam deze waarschuwing te laat.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Een prentbriefkaart voor de fans

CCtje Liefde in tijden van corona

c foto burosolo.nl

Zoals u natuurlijk weet is bovenstaande titel een parafrase
op de titel van een boek van Gabriel Garcia Márquez. En dat
komt omdat ik nu al twee weken binnen zit, en in een vlaag van
vooruitziendheid bij Snoek op de Meent een stapeltje boeken
had gekocht, maar dat had ik zo uit, en toen greep ik in de kast
naar Márquez, ik heb een stuk of tien boeken van hem, allemaal
gelezen maar zó lang geleden dat het makkelijk weer kan, als u
begrijpt wat ik bedoel. Dat is voor mij een zaligheid in deze krankjoreme tijd, lezen!

Cox Column

Het begint des morgens al met de krant.
Buwalda in de Volkskrant noemde hem
al “de Coronabode”. Ik verslind het ene
artikel na het andere over het ons teisterende virus en ik kom elke dag tot de
conclusie dat al dat geschrijf uiteindelijk neerkomt op één bekentenis: “We
weten het niet”. Het gaat uiteindelijk
maar steeds over hetzelfde: “Wat
moeten we doen? Wat moeten we niet
doen? Wat hadden we moeten doen?
Wat hadden we niet moeten doen?” Zo
blijkt maar weer eens hoe ongelofelijk
kwetsbaar ons wereldje is. Niet alleen
hier, maar over de hele aardbol is alles
in rep en roer, en dat komt dan allemaal
doordat de een of andere lijpe chinees
zijn favoriete vleermuissoep heeft
zitten eten. Of zoiets. En dat het dan

jammer genoeg even een tijdje duurt
voordat iemand in de gaten heeft dat er
een ramp zit aan te komen. En dan hebben we nog de pech dat de Amerikanen
een malloot als president hebben gekozen, die een aantal weken beweert dat
er niets aan de hand is, en als ie door
krijgt dat dat wél zo is olie op het vuur
begint te gooien door te praten over het
“Chinese” virus, na eerst zijn politieke
tegenstanders de schuld te hebben
gegeven, en nu beweert dat hij “historische” maatregelen heeft genomen
(Hij doet nooit iets gewoon, het is altijd
grandioos en historisch. Inderdaad, hij
is een historische oen, wat een ramp
voor zijn land, voor de wereld, voor de
goede smaak, voor het fatsoen, voor de
goede manieren, en hoe moet dat nou

ooit weer goed komen).
Want nu zijn er mensen die hopen
dat dit alles tot iets goeds gaat leiden.
Dat we bijvoorbeeld de mensen die
we nu het hardst nodig hebben, de
zorgmensen, de onderwijsmensen, de
vrachtwagenchauffeur, de vuilnisman,
de schoonmaker, dat we die, als straks
alles achter de rug is, het behoorlijke
loon gaan betalen waar ze al jarenlang
om vragen. Dat we eens ophouden met
dat “flexgedoe” en dat zzp-ergelul,
omdat dat er alleen maar toe dient de
mensen zo snel mogelijk de straat op
te kunnen trappen. In mijn vak, de
showbizz, kregen de mensen vroeger
een achtmaands contract, en als er dan
iets mis ging konden ze de WW in, en
dat kan nu niet meer. Minister Kwiebus
zei dat ze daar zelf voor gekozen hebben. Die mensen hebben geen keus,
Kwiebus, als jij dat niet weet hoe komt
het dan dat jij minister bent?
Ik heb er weinig vertrouwen in. Na de
vorige crisis begon het grote graaien
gewoon weer opnieuw nadat we de
banken met ons gemeenschapsgeld

overeind hadden gehouden. “Maar dat
hebben we allemaal terug betaald”, roepen ze nu verontwaardigd. En dan denk
ik, ja, dat moest er nog bij komen!
Wim Kan zei het al: “De aandeelhouder wint…” En ik ben bang dat dat zo
blijft. Ik vlucht maar weer in Márquez
en zit daarmee het virus uit.
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Wij zijn er om u te helpen

Nieuw
Nu tapijt
ook of
vinyl op uw vloer?
Huisontruimingen
Wij kunnen het in 1 dag,
bel
voor meer
info
incl. meubels
verplaatsen
en010-4381222
oude verwijderen

Al meer dan 40 jaar uw
senioren specialist!!

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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

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.

Hulp Sla
in moeilijke
uw slag!tijden!

Help ons te blijven bestaan!
Showroom
Leegverkoop!!
Zodat we U van dienst
kunnen blijven

NUAlTOT
70%zijn
KORTING
uw donaties
welkom!
NL89INGB0008784290
**
OP = OP **

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

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

*indien voorradig
voorradig
*indien

Klikgebit?
Dat zit!
‘n‘ngoed
kunstgebit?
(vast
&
zeker!)
Voor FairDent
Wie kiestgeen
voor eenkunst!
klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen
gebit!Bij
Het
klikgebit kliktCentrum
vast op FairDent
kunstwortels
Tandprothetisch
diebent
eenuerkend
implantoloog
op maat
in het
verzekerd
van een perfecte
prothese.
kaakbeen
aanbrengt.
U bentgebruikscomfort
verzekerd van een
Op maat
en met optimaal
moderne,
betrouwbare
Ook behandeling
aan huisoplossing.
mogelijk.

.

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

Eric van Heelsbergen

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

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

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

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

Tel.: 010-4194010

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

www.uzk.nl

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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Weinig speelmaatjes aan Scheepmakershaven
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden ging over de Scheepmakershaven.
Dat hadden behoorlijk veel lezers goed gezien. Er kwamen mooie reacties op,
zoals u op deze pagina kunt lezen.
H. Leinenga: “Jazeker, het is de Scheepmakershaven, wij lagen daar destijds. De schepen op
de foto liggen op vracht te wachten die via de
schippersbeurs werd verdeeld. Links onder dat
witte schip met die ramen was de Witte Zwaan
van de AMVV. Dat was een ontmoetingsplek
voor varenden; er was ook een kleuterschool voor
varende kinderen. Daar zijn ook onze dochters op
geweest, midden jaren zeventig. De Witte Zwaan
ligt nu in Groningen, ook weer als ontmoetingsplek voor oud-varenden.”
Karel Schipper: “Jazeker! Die foto maakt het
nodige los. We zien hier de Scheepmakershaven
in westelijke richting, met als eerste brug de
Rederijbrug. Als ik mij niet vergis begin jaren
tachtig. De drie pieren in de Leuvehaven, waar tot
in de jaren zeventig transporteurs en bodediensten gevestigd waren en opslagloodsen stonden,
werden bebouwd met ﬂats, zoals te zien aan de
rechterkant. Linksonder, aan de Hertekade, is nog
een gedeelte te zien van de WITTE ZWAAN van
de AMVV, de Algemene Maatschappij Voor Varenden, een stichting die de belangen behartigde
van binnenschippers. Je kon er je post ophalen,
er was een douchegelegenheid, wasserette, bar
en zelfs een zaal voor feesten en partijen. En
de kleuterklas van juffrouw Nannie. Ook niet
te vergeten, daar woonde de bedrijfsleider Cor
Willemse met vrouw Lenie en zonen Kees en Eric
boven. Dierbare herinneringen aan die tijd. We
zien veel binnenschepen op de foto, meest spitsen
en Friese maatkasten. De foto zou zomaar gemaakt kunnen zijn vanuit een raam van Anthony
Veder aan de Scheepmakershaven. In dat pand
huurden de Vereenigde Dispacheurs een gedeelte

van de tweede verdieping. VD, zoals wij onszelf
oneerbiedig afkortten, was eerst gevestigd aan de
Wijnhaven 13 (naast het Witte Huis), doch dat
pand moest wijken voor de aanleg van de Willemspoortunnel. Later is het herbouwd en huisvest nu
het Mariniersmuseum. Notaris Krechting was met
ons meeverhuisd en passeerde toen voornamelijk
scheepsverklaringen. Als hij de naam van een
schip las, kon hij lang uitwijden over de naam, of
dat nu Mare Silentum of Mare Silentium moest
zijn (voer voor Latinisten). Mooie tijd daar bij de
Vereenigde Dispacheurs, met alle kapiteins in de
wachtkamer voor het aﬂeggen van hun scheepsverklaring ten overstaan van notaris Krechting,
wiens standplaats alras werd overgenomen door
notaris Ligthelm. Maar dat wordt hoofdstuk 2.”
Stef Stolk: “Op de foto zien we de Scheepmakershaven in de richting van de Leuvehaven.
Het derde gebouw links, met het schuine dak,
was destijds bijbank van De Nederlandsche
Bank. Karakteristiek was het groen geoxideerde
koperen dak. Mijn oudste broer werkte daar in
de jaren vijftig. De bank had een actieve O&O
(Ontwikkeling en Ontspanning) vereniging, die
voor het personeel en hun gezinsleden regelmatig
klaverjas-, toneel- en ﬁlmavonden organiseerde.
Voor de kinderen en hun ouders werd er ieder jaar
een sinterklaasmiddag georganiseerd. De ouders
werd gevraagd vooraf een korte anekdote van
hun kinderen op schrift te stellen, welke in het
grote sinterklaasboek werd geplaatst. Een voor
een werden de kinderen bij Sinterklaas geroepen.
Iedere keer was ik verbaasd wat de Sint allemaal
over mij wist te vertellen! Als kind vond ik de geuniformeerde bewakingsbeambte indrukwekkend,

Ken je dit nog?

Nr. 215

Ken je dit nog? Herkent u dit gebouw dat tot 1984 in de stad stond? Bent u er wel eens geweest? Welke
herinneringen heeft u er aan? We 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.

die gewapend met een pistool de toegangsdeur
van het bankgebouw voor de bezoekers opende.”
N.F.L. Terlouw: “De foto werd gemaakt vanaf het
dakterras van het Wittehuis, begin jaren zestig.
Het is de Scheepmakershaven met links een drietal hoge kantoren. Het kantoor met de tekst Maasboulevard was destijds in gebruik door Erasmus
Verzekeringen; ook was daar de Bank of America
gevestigd. Ooit moest het ontruimd worden toen
een blindganger werd aangetroffen. Dit gebouw is
inmiddels gesloopt, er komt nu een appartementencomplex met als naam “The Terraced Tower
Boompjes” van 110 meter hoog. Het gebouw ernaast is van Pakhoed, dat zal ook wel een andere
bestemming krijgen. Het derde gebouw was van
de Bijbank van de Nederlandsche Bank tot 1999,
maar daar zitten nu enkele andere bedrijven in.
De kantoortoren van Waterstaat stond er nog niet,
langs de Boompjes zijn nog enkele bokken van
Smit-Tak zichtbaar. De allerhoogste werd ooit gebruik bij de aanleg van de Oosterscheldewerken.
De naam van de bok weet ik niet meer.”
Cees Sonneveldt: “Dit is de Scheepmakershaven,
met links de Nieuwe Maas. Ik heb kort na deze
foto (ik vermoed rond 1978) een aantal jaren gewerkt bij de destijds Amerikaanse Gulf Oil, in het
gebouw links vooraan (Boompjes 55; de kade aan
de achterzijde is de Hertekade). Dit kantoorgebouw was in die tijd van het Hoogoven pensioenfonds en is vrij recent (in 2019) afgebroken. Het
uitzicht was zowel voor als achter echt Rotterdams, met al het scheepvaartverkeer aan de Maaszijde met een mooie blik op het Noordereiland en
de oude Willemsbrug. Het Nedlloyd (nu Maersk)
gebouw stond er nog niet, waardoor we aan drie
kanten mooi vrij zicht hadden. Een oudere collega
van de huishoudelijke dienst had voor de oorlog
op deze locatie gewerkt en vertelde dat het pand,
dat hier tot 1940 had gestaan, met de achterkant
tot aan het water van de Scheepmakershaven
doorliep. De periode vanaf 1981 was vanaf deze
plek extra leuk door de bouw van de nieuwe Willemsbrug. De Maasboulevarddoorgang onder de
Willemsbrug was vrij laag, waardoor er wel eens
een enorme knal hoorbaar was; een vrachtwagen
die met zijn opbouw achter de beschermingskolom bleef hangen.”

Jaap van Amersfoort: “Het gaat hier om de
Scheepmakershaven. Het middelste gebouw links
op de voorgrond was het nieuwe hoofdkantoor
van Pakhoed aan de Boompjes, de rode hoed
nog net te zien. In gebruik genomen na de fusie
van Blaauwhoedenveem en Pakhuismeesteren
in 1967. Het eerste gebouw was het Dammers &
Van der Heide-kantoor waar Pakhoed destijds ook
enige etages in huur/gebruik had. Dit gebouw is
inmiddels gesloopt. Aan de achterzijde van die
twee gebouwen de Hertekade. In het Dammersgebouw hebben een BHV-jongen en een PHMmeisje elkaar ontmoet en daar kwam ook een
fusie uit voort. Volgend jaar al 50 jaar, die jongen
ben ik en dat meisje heet Riet.”
Rob van Katwijk: “Dit is de Scheepmakershaven.
Wij woonden er op nummer 67 in een kantoorgebouw waar mijn vader conciërge was en mijn
ouders samen de kantine beheerden. Mijn oudste
broer had er zijn slaapkamer in het lifthuisje op
het dak! Hij zwom er wel eens in de haven. Als er
bij de Maas vuurwerk was, gingen we op het dak
kijken. In het pand waren bedrijven gevestigd als
OSTO en Mannesmann. OSTO kwam later in het
nieuws toen er fraude was gepleegd. Toentertijd
woonden er op het eiland tussen Scheepmakershaven, Wijnhaven en Leuvehaven slechts zes
families: twee aan de Scheepmakershaven, drie in
de Jufferstraat/Jufferhof en één aan de Glashaven.
Voor mij als kind was dat een eenzaam bestaan
qua speelmaatjes, maar in je eentje was er wel
veel ruimte in de buurt om te spelen. Op de
pieren aan de Leuvehavenkant waren nog geen
woningen. Er stonden bedrijfjes, waar ik op mijn
step omheen kon rijden. Rolschaatsen ging er wat
moeilijker, doordat er bestraat was met een soort
betonnen platen, waarvan je over de randen kon
vallen. Achter de Scheepmakershaven zat aan het
Jufferhof een bakkerij, met in hun hal een loket
waar je het verse brood kon kopen. Nooit gedacht
dat men het eiland zo vol met woningen kon zetten als er nu gebeurt. Wat niet slecht is trouwens.”
Zie ook: pagina 15.
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VERHUIZINGEN
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
www.venrooytandtechniek.nl

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Vanaf woensdag
1 april weer open
OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408

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

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

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

KUNSTGEBITTEN
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

• 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

SHOWROOMMODELLEN: SCHERP GEPRIJSD & DIRECT LEVERBAAR!!!
BEKIJK WWW.VOORBROOD.NL/OUTLET VOOR MEER AANBIEDINGEN. OP = OP

RELAXFAUTEUIL MG-C04 VAN DE TOEKOMST
Elektrisch verstelbaar in donkerblauw leder
Van € 2.346,- nu voor € 1.695,-

RELAXFAUTEUIL MG-D01 VAN DE TOEKOMST
Elektrische sta-op stoel in donkerblauw leder
Van € 2.851,- nu voor € 1.995,-

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9.00-18.00, vrijdag tot 21.00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10.00-17.00

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Het zijn vreemde tijden: het coronavirus
houdt ons in haar greep. Velen zijn huisgebonden en moeten het met de diensten van vrijwilligers en mantelzorgers
zien te redden. Werknemers werken
als het kan thuis, de lucht is schoner
en ﬁles zijn grotendeels opgelost. Bij
Akto zijn we afhankelijker geworden
van de techniek. Gelukkig is er telefoon
en skypen of Zoom via de computer
biedt ook veel soelaas. Gek genoeg is
het er nog niet rustiger op geworden;
velen maken zich misschien wel juist
nú zorgen over hoe het later moet en
een (lastige) nalatenschap moet immers
toch afgewikkeld worden. Op zichzelf
juichen we het toe dat vanwege veranderingen in het leven nagedacht wordt
over de gevolgen voor testament of
volmacht (levenstestament). Veel telefoontjes gaan dan ook over bepalingen
in een testament. Gelukkig kunnen we
onze bellers vaak telefonisch al op weg
helpen. Snel zal daar geen oplossing
voor komen want ook het notariaat kan
niet op volle kracht werken en probeert
persoonlijk contact te vermijden. Maar
wie weet: het notariaat spreekt al over
het invoeren van een skype-testament.
Hoewel onze vrijblijvende erfcoachspreekuren momenteel niet doorgaan,
zijn we wel bereikbaar en kunt u telefonisch of per e-mail of videoverbinding vragen stellen. Ook voor langere
afspraken bent u welkom; in hoeverre
die nog op ons kantoor kunnen plaatsvinden, hangt van de ontwikkelingen en
de RIVM-richtlijnen af. We wensen u in
ieder geval veel gezondheid.
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Vermogensbelasting is
diefstal
Mijn vrouw en ik hebben altijd zuinig geleefd. Vorig jaar
hebben we ons huis verkocht
en moeten nu ineens belasting gaan betalen over ons
spaargeld waar we nauwelijks rente op krijgen. Dat is
toch diefstal?!
We hebben goed nieuws en slecht
nieuws voor u. Het goede nieuws is
dat u over 2019 nog geen belasting
hoeft te betalen over uw spaargeld
omdat voor 2019 het saldo van uw bezittingen op 1 januari 2019 van belang
was. Op die datum was uw woning
nog een box 1 woning en telt dus niet
mee in box 3, waar het spaargeld is
belast.

rendement op spaargeld de afgelopen
jaren al wat milder geworden dan de 4
procent die het jaren is geweest. Zelfs
bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 was 4 procent voor
een gewone spaarder al niet haalbaar.
Al vond de toenmalige minister van
Financiën Zalm u “een sukkel” als u
geen rendement van 4 procent op uw
vermogen kon halen.

Het slechte nieuws is dat als de wetgeving niet verandert u over het saldo
van uw bezittingen op 1 januari 2020
wel vermogensrendementshefﬁng
gaat betalen. Gelukkig is het ﬁctief

Sinds enige jaren is er een schijvenstelsel bij het bepalen van het
ﬁctief rendement. Over de eerste €
72.797 boven de vrijstelling van box
3 (€ 30.846 per persoon in 2020)

Negatieve nalatenschap
Is er een vermoeden dat een nalatenschap negatief is (dus meer schulden
dan bezittingen bevat), dan is
verwerpen wellicht het eerste waar u
aan denkt. Wij vinden dit meestal niet
verstandig. In de eerste plaats komt
door plaatsvervulling de volgende
generatie in beeld en moet dan ook
verwerpen. Als de jongste generatie minderjarig is, moet de rechter
oordelen of verwerpen in het belang
van het kind is. Om dat te bepalen
moet er een overzicht komen van de
bezittingen en schulden. Als u er dan
achter komt dat het saldo toch positief is, kunt u de onterving niet meer
terugdraaien. Beneﬁciair aanvaarden
is vaak zinvoller. U bent dan voor
niet meer schulden aansprakelijk dan
dat er bezittingen zijn. De kosten van
het beneﬁciair aanvaarden, komen
wel voor eigen rekening als u de
kosten niet uit de nalatenschap kunt
betalen. Bijkomend voordeel van
beneﬁciair aanvaarden is dat u de
nalatenschap van een dierbare netjes
kunt afwikkelen.
Erfenis wordt opeisbaar
In steeds meer testamenten staat dat
de erfenis opeisbaar is wanneer de

langstlevende wordt opgenomen in
een zorginstelling. Dit kan voorkómen dat de erfenis van de kinderen/
erfgenamen op gaat aan de eigen
bijdrage zorg die het CAK berekent.
Dit opeisbaar worden heeft tot gevolg
dat de waarde van de erfdelen van de
kinderen een zichtbare schuld wordt
in het vermogen van de langstlevende
en de erfgenamen hun vordering zelf
in box 3 op moeten geven. Opeisbaar
worden betekent niet dat daadwerkelijk uitgekeerd moet worden.
Bij dit uitkeren moet u bij erfdelen
waarover geen rente (of lager dan 6%
samengesteld) van toepassing is wel
oppassen. Omdat dan door de lagere
of ontbrekende rente minder erfbelasting betaald is, kan bij eerder uitkeren
dan bij overlijden schenkbelasting
verschuldigd zijn.
Geen kinderen wel erfenis
Heeft u geen kinderen om aan na te

is het ﬁctief rendement 1,8 procent
waarover u 30 procent belasting
betaalt. Per saldo is de belasting over
die eerste € 72.797 dus 0,6 procent.
Omdat u samen bent, heeft u twee
keer de vrijstelling van € 30.846 en
kunt u door het spaargeld te verdelen
ook beiden gebruik maken van de
eerste belastingschijf. Heeft u zelfs
na verdelen meer spaargeld dan €
207.286 dan gaat het ﬁctief rendement
in de tweede belastingschijf tellen:
4,22 procent ﬁctief rendement: 1,27
procent netto hefﬁng.

heeft aangekondigd de belastinghefﬁng op vermogen per 2021 te gaan
veranderen. Er is zelfs gesproken
over een vrijstelling van € 400.000.
Dat klinkt velen als muziek in de
oren. Mocht dit doorgaan dan is uw
probleem ook direct opgelost. Maar
na de aankondigingen klinken er
vooral waarschuwende woorden uit
Den Haag en van deskundigen die
aangeven dat aanpassen van de vermogensbelasting niet zo eenvoudig is
als de minister het aankondigde.
Wat voor de verkoopwinst van uw
woning opgaat, geldt ook voor een
erfenis die na 1 januari is vrijgevallen.
Ook die telt pas mee vanaf 1 januari
van het nieuwe kalenderjaar. Net als
de prijs uit de loterij en een schenking
die u ontvangen zou hebben. Aﬂossen
op de hypotheek van uw woning blijkt
vaak een goede methode om de belastinghefﬁng in box 3 te voorkomen
(wel weer oppassen voor boeterente).

De huidige minister van Financiën

laten dan bent u volledig vrij om uw
erfgenamen te kiezen. Omdat alleen
kinderen recht op een legitieme portie
hebben, kunt u doen wat u wilt. Dat
kan betekenen dat u toch de wet
van toepassing wilt laten zijn. In dat
geval erven uw broers, zussen (of
hun kinderen) en ouders van u. Wilt
u het anders, kies dan uw erfgenamen
en leg dit vast in een testament. Ook
de afwikkelaar of executeur kunt u
kiezen. Dat mag een ieder zijn die
u vertrouwt en verstand van zaken
heeft. Spreek voor de afwikkelaar
(als deze geen erfgenaam is) een
beloning af voor de werkzaamheden.
Vaak is een professionele executeur
(zoals Akto) aan te bevelen.

Opgelet bij aangeven Uit
onderzoek blijkt dat we met elkaar
een miljard euro teveel opgeven bij
de aangifte erfbelasting. Let dus
goed op bij deze aangifte, vergeet
geen schulden (de erfenis van de
eerst overledene) en maak uzelf
niet te rijk.
Gebruik uw AOW-tegoed De
gemeente Rotterdam heeft voor
AOW’ers met een klein pensioen
een AOW-tegoed op de plank liggen waarbij geselecteerde winkels
gekocht kan worden. Laat dit
tegoed niet liggen.
Zegeltjes sparen is zo gek
nog niet Door in de supermarkt
zegeltjes te sparen, spaar je met
kleine beetjes. Maar doet u dit
elke week, dan heeft u na een jaar
ongemerkt toch een heel bedrag bij
elkaar gespaard. Dat is op zichzelf
al leuk, maar u krijgt ook nog eens
een hogere rente dan bij de bank.
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

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

Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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.

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

9.6

Reparatie klaar terwijl u wacht!

www.conceptuitvaart.nl

Uw tandprotheticus
Dhr. S. Rondeltap

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

CU

GELOOF
IN RIJNMOND

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

Zondags 10:00 uur
op TV Rijnmond

MEER GRATIS. MEER KORTING. MEER DAN 750X PLEZIER.

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

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

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

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

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

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

24 uur per dag bereikbaar

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.
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Een ‘papenlul’ tussen de ‘heidenen’
Ik ben geboren in een goed katholiek gezin in de Tweede Kiefhoekstraat. We waren één van de
weinigen. Ik was het hulpje van de krantenbezorger en in de meeste brievenbussen duwden we Het
Vrije Volk of De Waarheid, zodat ik mocht aannemen dat Willem Drees of Marcus Bakker populairder waren dan professor Romme. Laat ik vooropstellen dat de politieke of religieuze verschillen
nooit tot problemen leidden in onze straat. Slechts een keer werd ik bij een ruzie met andere jongens uitgescholden voor ’papenlul’.
Katholiek zijn in de naoorlogse jaren
betekende dat je deel uitmaakte van de
katholieke zuil. Anderen, zoals protestanten of socialisten, hadden ook wel
een eigen zuil, maar de katholieke was
de meest hechte. Je geloof bepaalde
de schoolkeuze, de sportclub, de hobbyclub, de dansvereniging, de krant
die je las en de vakbond, waar je vader
lid van was en, óók, de partnerkeuze.
Kortom, een belangrijk stuk van je
leven. De zuil ging van hoog tot laag.
Van ongeschoold arbeider tot minister.
Je voelde je er geborgen.
Kerk
Administratief behoorden wij tot
de Theresiakerk aan de Stevelsweg,
maar daar gingen we zelden heen. Wij
gingen naar de Kruisvinding op het
Breeplein. Het wekelijkse hoogtepunt
was de Heilige Mis op zondag. Er
waren wel zes missen. Een vroegmis
om 7 uur, een kindermis om 8 uur.
Een dienst om 9 uur en de Hoogmis
met drie heren (drie priesters om half
elf) en nog een mis om 12 uur. Als
kleine jongen ging ik met mijn moeder
naar de kindermis, maar toen ik wat
ouder werd (ik wilde ook wel eens
uitslapen) ging ik naar de 12 uurs mis.
De kerk was bijna altijd stampvol. Het
gebeurde regelmatig dat alle plaatsen
bezet waren en je alleen nog achter in
de kerk kon staan. Dit trok dan weer
opgeschoten jongelui aan, die niet
zoveel zin hadden om naar de kerk
te gaan. Ruim na 12 uur schoven ze
heimelijk naar binnen om na korte tijd
weer naar buiten te gaan. Zo hadden
ze toch aan hun plicht voldaan, maar
de pastoor op de preekstoel, die het allemaal in de gaten had, gaf ze dikwijls
een uitbrander. Met mijn vader in de
bank, zagen we soms Pummy Bergholtz zitten, compleet met sporttas, de
razendsnelle rechtsbuiten van Feyenoord, die samen met mijn vader opliep
naar het Feyenoordstadion, waar de
wedstrijd om 2 uur begon.
Een heilige mis had verschillende
hoogtepunten en plechtige momenten.
Er werd natuurlijk gepreekt om het geloof nader uit te leggen en de beminde
gelovigen aan te sporen deugdzaam te

leven. Soms werd er een donderpreek
gehouden. Met bulderende stem sprak
een priester bijna hel en verdoemenis
over ons uit. We waren lafaards, slappelingen, die de kantjes ervan afliepen.
We waren de naam van katholiek
onwaardig. Natuurlijk werd aan het
einde van zo’n preek ruimte geboden
je leven te beteren. Ik vond dat dat
niet op mij sloeg en ik had ook niet
de indruk dat de meeste kerkgangers
grote zondaars waren.
Nog meer kerk
Een jaarlijks hoogtepunt (of was het
toch minder frequent) was het huisbezoek dat de pastoor of een priester
aan ons bracht. Het huis werd extra
schoongemaakt en omdat we wisten
dat de meeste priesters van het goede
leven hielden, werden dure sigaren
en Franse cognac (of toch Vieux?) in
huis gehaald. In eerste instantie was
het huisbezoek bedoeld om te vragen,
controleren of alle huisgenoten nog
wel aan alle geloofsverplichtingen voldeden. Nu, dit was bij ons het geval.
Maar daarnaast was er ruimte andere
zaken te bespreken. Was er sprake van
ziekte, werkloosheid of bijvoorbeeld
huwelijksproblemen. Ik denk dat de
kerk echt zijn best deed hier een helpende hand te bieden. Mocht iemand
moeite hebben een baan te vinden,
dan ging de pastoor bij een bevriende
ondernemer langs om hier een mouw
aan te passen.
Een ander voorbeeld. Mijn moeder
raakte vroeger soms zwaar overspannen. Het was voor haar onmogelijk
het gezin draaiende te houden. Om
geestelijk aan te sterken mocht ze zes
weken naar de Monnikenberg, een
nonnenklooster in Hilversum in de
bossen. Samen met andere vrouwen,
die zich in een soortgelijke situatie
bevonden, vond ze rust, reinheid en
regelmaat. Ze vond het er fantastisch
en knapte zienderogen op. Als herboren kwam ze thuis. Dat onze huisarts
in het kerkbestuur zat, zal hier wel iets
mee te maken hebben gehad.
Met name voor mijn moeder was het
geloof belangrijk. Als in het voorjaar
de bloemen hun kopjes opstaken, ging

Onze katholieke school (foto: Theo v.d. Leest)

ik met mijn grote broer op de fiets, ik
voorop op de stang, naar de Smeetlandsedijk om madeliefjes te plukken.
Die zette ik dan in het borrelglaasje
van mijn vader onder het Mariabeeldje. Mijn vader vond dat natuurlijk niet
leuk, maar hij durfde er niets van te
zeggen.
Op Allerzielen, op 2 november, ging
ik met haar naar de kerk. Zij vertelde
mij dat als je zes Weesgegroetjes En
Onze Vaders bad, je een zieltje dat in
het vagevuur doolde naar de hemel liet
gaan. Als je dan de kerk uitliep en aan
de ander kant weer naar binnen ging,
kon zich dat proces herhalen. Ik vond
het bidden wel saai, maar als er zo’n
grote beloning wacht, is het natuurlijk
de moeite waard.
Ach ja, het Rijke Roomse Leven met
zijn vele kerkelijk hoogtepunten, zoals
de nachtmis met Kerstmis. Er waren
er zelfs twee. Een om 12 uur, de ander
om 3 uur. In de kleine bibliotheek, in
het klooster naast de kerk, vernoemd
naar de heilige Augustinus, waar
ik mijn Arendsoog-boeken leende,
konden de beminde gelovigen een toegangskaart halen, zodat ze verzekerd
waren van een zitplaats in de kerk.
School
Ik ging naar de Theodorus de Cellesschool aan de Bree, die geleid werd
door de broederorde van Saint Louis,
die hun klooster hadden aan de Putselaan. Het onderwijs was uitstekend, al
moet ik er wel bij zeggen dat ik een
leergierig jongetje was, die graag naar
school ging. De meeste jongens in de
klas waren kinderen van katholieke
arbeiders, maar er zaten toch ook kinderen van middenstanders en zelfs een
zoon van een advocaat. Blijkbaar was
de zuil zo sterk dat ook deze ouders
kozen voor katholiek onderwijs.
Bij het leren lezen maakte de school
geen gebruik van het leesplankje ‘Aap
Noot Mies’ maar een eigen versie
met stichtelijke zinnen als “Wat kan
Paultje toch mooi bidden.’’
Er bestaat natuurlijk geen katholiek rekenen of aardrijkskunde, maar bij het
vak geschiedenis kun je uiteraard wél
accenten zetten. De misdaden die de

Het convent bij het afscheid van pastoor Nillesen (foto: collectie Theo v.d. Leest)

Watergeuzen pleegden in de Tachtigjarige Oorlog werden breed uitgemeten
(zie de Martelaren van Gorcum) en
ook de Beeldenstorm was natuurlijk
een schande, maar van stemmingmakerij was toch geen sprake.
Biechten
Van de eerste schooljaren herinner ik
me nog dat op je rapport werd genoteerd hoeveel keer je door de weeks
naar de Kindermis was geweest (hoe
meer, hoe beter uiteraard). Ik had hiervoor een laag cijfer. Ik had er niet veel
zin in en gelukkig drong mijn moeder
niet aan. Regelmatig gingen we met de
klas naar de kerk om daar te biechten.
Ik had destijds niet echt het gevoel dat
ik veel zondigde. In het duister van
de biechtstoel moest je je dagelijkse
zonden opbiechten, waarna de priester
vergeving van de zonden uitsprak en
je na een korte penitentie (boetedoening) weer een rein zieltje had. Ik had,
zoals gezegd, destijds niet het gevoel
dat ik een zondaar was, maar het was
wel de bedoeling dat je iets opbiechtte.
Ik had dan als standaardzonde dat ik
brutaal was geweest tegen mijn moeder, hoewel dat niet zo was.
Van een andere orde was natuurlijk de
doodzonde, dan ging je naar de hel,
maar van mijn grote broers luisterde
ik een gesprek af, waar ook seks voor
het huwelijk tot doodzonde werd
bestempeld. Dat vonden zij te ver gaan
en daar was ik het mee eens, hoewel
ik er niet zoveel van begreep. Ik vond
dit een aardige casus om eens aan de
priester, die de godsdienstlessen op
school verzorgde, voor te leggen. Voor
de zekerheid zei ik erbij dat ik ook
seks voor het huwelijk veroordeelde,
maar het toch wel zwaar bestraft vond.
Het antwoord van de priester weet
ik niet meer, maar er was sprake van
groot ongemak. Om de zaak te sussen,
vroeg ik daarna of het groene kruis
dat ’s nachts op de kerktoren brandde
al gerepareerd was. ‘Binnenkort’, was
het antwoord.
Slaande ruzie
Ik maak deel uit van de naoorlogse geboortegolf en velen met mij;
katholieken lieten zich zeker niet
onbetuigd. De school barstte uit zijn
voegen. Ik herinner mij een klas met
52 leerlingen. Onze klas kreeg ruimte

aangeboden in de Willem van Oranjeschool aan het eind van de Walravenstraat, een protestante school, nota
bene. Dat was wel erg gedurfd voor
die tijd, maar nood breekt wet. Vanaf
het begin voelde je een zekere spanning, we voelden ons echt bekeken.
Toen barstte de bom. Een katholieke
en protestante leerling kregen slaande
ruzie en de sfeer werd nu vijandig.
Ik kan me nog herinneren dat, als ik
de school binnenliep, leerlingen mij
stonden op te wachten, niet schromend
te slaan en schoppen. Het experiment
was mislukt. De tijd was er nog niet
rijp voor. Terug naar de Cellesschool
waar we op zolder les kregen.
Huwelijksmarkt
Ook na de Lagere School bleef de invloed van de kerk duidelijk merkbaar.
De hbs waar ik naartoe ging, het Sint
Montfortcollege in Rotterdam Zuid,
was heel katholiek.
Ik zat op een jongensclub De Houthaven, waar we leerden pitrieten en
figuurzagen en waar later gesprekken
werden georganiseerd en ik deel uitmaakte van een muziekbandje. Ieder
jaar was er een zomerkamp, altijd
onder begeleiding van een priester, die
overigens heel populair was. De kerk
had een fijne neus die priesters daar te
laten werken, waar ze het best tot hun
recht kwamen.
Op 16-jarige leeftijd gingen we op
dansles in het gebouw naast de tennisbanen op de Enk, bij dansschool
Wuyster. Je kunt zeggen dat dit al een
beetje de voorloper van de huwelijksmarkt was. Honderd procent kans dat
je een katholiek meisje trof.
Hoe kijk ik erop terug? Positief.
Frustraties, laat staan trauma’s heb
ik er niet aan overgehouden. Ik zag
verbondenheid, voelde een warme
nestgeur en zag mensen steun vinden.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat wanneer de wierookgeur mij te machtig
werd, ik weer terugging naar de straat,
die totaal andere wereld waar al die
“heidenen“ woonden. Wat ook meespeelde was natuurlijk dat naarmate de
jaren ‘60 vorderden het keurslijf van
de kerk minder werd.
Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com
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Uitvaart in tijden van corona
Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep, met een groot aantal zieken en zelfs dodelijke slachtoffers als gevolg. De noodzakelijke maatregelen, die de regering heeft getroffen om het virus te bedwingen, hebben grote invloed op ons dagelijks leven. Boodschappen doen, sporten, werken; alles
gaat anders dan we gewend zijn. Zelfs uitvaarten kunnen niet op de gebruikelijke manier worden
verzorgd. De Oud-Rotterdammer was nieuwsgierig naar de gevolgen voor de uitvaart van iemand
die, al of niet door het coronavirus, in deze dagen komt te overlijden en ging hiervoor te rade
bij Mark Elbers en Arjen Hess van een oud Rotterdams familiebedrijf, Hess uitvaartzorg.

Om te beginnen vroegen wij ons af
wat in zijn algemeenheid de consequenties zijn van de regeringsmaatregelen voor de uitvaartbranche.

De Oud-Rotterdammer: Hoe spelen
jullie als uitvaartverzorgers in op de
huidige situatie?
Arjen: “De omvang van de crisis
was natuurlijk niet te voorspellen.
Wel hebben wij gelijk toen de eerste
signalen ons bereikten gezorgd voor
uitgebreide hygiënemaatregelen binnen onze vestigingen. De rouwcentra
worden toch ook door veel ouderen
bezocht en je wilt dat het veilig is
voor bezoekers en medewerkers.
Ook besloten we in overleg met
onze medewerkers ons team op te
splitsen. Minder fysiek contact is immers veiliger. De groepsgrootte bij
een uitvaart werd in eerste instantie
beperkt tot honderd personen bij een
bijeenkomst.”
Mark: “Al snel volgden nieuwe,
extra beperkende maatregelen en
werd duidelijk dat het nog ingrijpender moest. Dertig aanwezigen werd
het maximum en overal ruim afstand
houden. Geen handen geven, niet
knuffelen, geen nazit, maar ook geen
consumpties meer bij de uitvaart.”

Arjen: “Dat is zó onnatuurlijk bij een
uitvaart, waar nabestaanden elkaar
juist willen troosten, maar het is erg
belangrijk dat de mensen zich daar
toch aan houden. Een mooi alternatief is dat je elkaar condoleert door je
hand op je hart te leggen.”

De Oud-Rotterdammer: Maar de
voorbereiding zal toch ook anders
zijn?
Mark: “Een uitvaart bespreken kan
gelukkig ook telefonisch of
via Skype. Natuurlijk mis
je het directe, vertrouwelijke contact dat
je normaal bij
de bespreking
van een
uitvaart
hebt. Voor
het ‘alles
samen
met de
nabestaanden doen’,
moeten we
nieuwe vormen zoeken.
Het is nu vooral
heel veel bellen
en mailen. En vooral
blijvend laten merken
dat je, al is het op afstand, er
voor de mensen bent.”

De Oud-Rotterdammer: En
afscheid nemen? Kan je nog
wel veilig afscheid nemen, of
mag dat niet meer?
Arjen: “Natuurlijk kan je
nog afscheid nemen. Wanneer
iemand aan het coronavirus
is overleden, moet er wel extra
voorzichtigheid betracht worden. Je moet ervan uitgaan dat de
overledene het virus nog bij zich

Geen consumpties

Anderhalve meter uit elkaar

draagt. Dus in dat geval zullen de
verzorgers voor de zekerheid een
schort, mondkapjes en handschoenen
dragen. Thuis iemand opbaren, dat
doen we niet meer. Dat vraagt dagelijks controle en dat extra contact is
voor nabestaanden en ons zelf niet
verstandig.”
Mark: “Gelukkig hebben we in
twee van onze locaties familiekamers, een kamer waar nabestaanden
doorlopend naartoe kunnen, alsof
het thuis is. Maar ook daar wel weer
het afstand houden en geen kopje
koffie...”

De Oud-Rotterdammer: Kortom,
een heel andere beleving van de
uitvaart...
Geen handen schudden

Mark: “Dat is waar, maar je kunt ook

zorgen voor goede
alternatieven.
Er ligt geen
condoleanceregister,
maar via
onze website kan je
wel heel
eenvoudig
online
condoleren
en herinneringen delen.
En op steeds
meer locaties, ook
bij ons kan je via een
livestream (internet) meekijken bij de plechtigheid. Of
kan je de dienst opnemen om die te
delen of terug te kijken.”
Arjen: “En je kan er al aan denken
om, wanneer straks de omstandigheden normaliseren, alsnog een
herdenking te organiseren. Dat doet
ook recht aan iemands gedachtenis.”

De Oud-Rotterdammer: We hebben
nog zoveel vragen. Over de uitvaartverzekering: betaalt die wel uit in
deze tijden. Of zoiets eenvoudigs of
je nog wel een kist kunt dragen. En
is er nog wel voldoende ruimte in
jullie locaties. Of moeten we denken
aan Italiaanse toestanden, waar
zoveel tekort aan ruimte is. Maar
wat zouden onze lezers nog meer
moeten weten?
Arjen: “Gelukkig zijn de eerste
drie vragen volmondig met ‘ja’ te
beantwoorden. En nee, we hebben
in onze uitvaartcentra gelukkig
geen Italiaanse toestanden. En wat
mensen nog meer moeten weten? We
zijn dankbaar voor deze gelegenheid
jullie lezers wat meer informatie
te geven. Het blijft immers een
moeilijk onderwerp. Dat neemt niet
weg dat we het erg belangrijk vinden
dat de mensen weten hoe wij in onze
branche met deze crisis omgaan en
de juiste informatie hebben. Ik hoop
dat we zo toch een stukje bezorgdheid kunnen wegnemen.”

De Oud Rotterdammer: Is dit, denk
je, het einde van de maatregelen bij
de uitvaart of gaat het nog verder?
Mark: “We passen ons steeds aan
aan die nieuwste richtlijnen. Maar
dat blijft lastig omdat je nu afspraken voor een uitvaart maakt, voor
over ongeveer een week later. En dat
is nu opeens een lange periode!”
Arjen: “We zeggen wel steeds:
‘morgen kan alles weer veranderen’.
Het is elke dag weer goed opletten
of er zaken wijzigen waaraan we ons
opnieuw moeten aanpassen.”

Mochten lezers toch nog vragen
hebben, dan kunnen ze altijd
contact opnemen met de redactie
van De Oud-Rotterdammer. Wij
zullen deze vragen dan doorspelen aan Hess uitvaartzorg, zodat
zij u, persoonlijk dan wel via deze
krant, antwoord kunnen geven.
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DBO Kinderoperette was een voorloper
Van alle verenigingen en clubs voor de Rotterdamse “jeugd” die
in de jaren vijftig en zestig welig tierden, was DBO één van de
velen, maar wel een unieke, toen het woord “’kindermusical” nog
nauwelijks bestond.
De letters DBO stonden voor: ‘Door
Bevrijding Ontstaan’. Vanaf 1946 tot
ongeveer eind jaren zestig(?) heeft
DBO, opgericht door (tante) Rie Kramer, bestaan. Er zaten zowel jongens
als meisjes op, maar de meisjes hadden de overhand.
DBO was een zogenaamde kinderoperette-club, die elke woensdagmiddag oefende met dialogen, dans en
veel zang, met als einddoel een echte
opvoering in de Schouwburg.
Opvallend waren de veelzijdige kostuums en pruiken uit de voorraadkast
van tante Rie. Zij maakte en vermaakte veel kleding zelf. Mijn oudste zus
ging met haar buurmeisje naar het huis
van tante Rie aan de Taanderstraat
om de maten op te laten meten voor
haar feeënjurk. Ook de elfenrokjes en
kaboutermutsjes werden alle in eigen
beheer gemaakt.
Passende rol
Tante Rie had verder de algehele
leiding en de regie en oom Frans (niet
haar man) deed de pianobegeleiding.
Zij hebben zich vele jaren lang met
hart en ziel ingezet voor DBO. Je

kon lid worden vanaf ongeveer 5 jaar
tot 13 jaar. Elk kind werd serieus
genomen; er werd goed voor gezorgd
dat ieder een voor hem/haar passende
rol kreeg. Geoefend werd er in een
ruimte van de Montessorischool aan
de Barkasstraat aan de rand van het
Witte Dorp. Ikzelf was er geen lid van,
maar mijn twee jongere zussen. Lyda
en Joke, wel, in de periode grofweg
tussen 1960 en 1964. Wel ging ik
altijd mee naar de uitvoeringen die
werden gegeven in de Schouwburg
aan het Zuidplein en heb mijn zussen
vaak thuis zien en horen oefenen met
hun teksten, liedjes en danspasjes.
In september werd begonnen met
de rolverdeling en daarna wekelijks
repeteren. Na de ‘Generale’ volgde,
in de maand april, de uitvoering in
de Schouwburg Zuid (thans Theater
Zuidplein).
Meestal werden er stukken uitgevoerd
die op sprookjes of kinderverhalen
waren gebaseerd, zoals Prinses Rozelijn (prinsesje klein), Repelsteeltje,
Juffertje Hap, De pruik van de Koning
en Lentebloemen. De oudste kinderen
kregen meestal de hoofdrollen, even-

als Kitty, de oudere dochter van tante
Rie. De allerkleinsten konden altijd
nog meedoen als kabouter of elf.
Souffleerhokje
Enkele namen van spelers uit die periode, waarvan de meesten door mijn
oudste zus Lyda werden aangeleverd:
Kitty (dochter van tante Rie), Sonja
Klein, Quirien Kampman, Wilma en
Adri Franken (hun vader verzorgde
het geluid tijdens de uitvoeringen),
Francien en Ria Brand, Annette en
Rien de Ruiter, Ineke Ocks, Rita
Meijndert en mijn (helaas overleden)
jongste zus Joke.

De jaarlijkse uitvoeringen in de
schouwburg waren het hoogtepunt.
We gingen met ouders en buurtkinderen die meespeelden eerst met
tramlijn 4 naar de ‘ s Gravendijkwal.
Daar stapten we over op bus 52, de
enige buslijn die met aanhangwagens
reed. We propten ons natuurlijk in
die aanhangwagen, en reden via de
Maastunnel naar het Zuidplein. Ik
herinner me dat de zaal altijd vol zat
met ouders, oma’s, opa’s en overige
familie of kennissen van de spelers.
Tante Rie zat in het soufﬂeerhokje
en oom Frans, de pianist, moedigde
de kinderen aan vooral op tijd in te

zetten met de liedjes. Het verliep niet
altijd helemaal vlekkeloos en tot grote
hilariteit bleven er regelmatig enkele
kaboutertjes voor het gesloten gordijn
staan, tijdens de scenewisselingen.
Het ging vooral om het plezier en de
spontaniteit die de spelers tijdens de
uitvoering uitstraalden. Dit alles, samen met de decors, de liedjes, dansjes
en de kostuums maakten de uitvoeringen ieder jaar weer tot een feest.
Ernst Varkevisser
Haarlem
ercorine@wxs.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
1955. Bergwegziekenhuis aan Bergweg en Bergselaan met paviljoens op binnenplaats, boven loopt de Gordelweg parallel aan Noorderkanaal en de spoorbaan langs de Ceintuurbaan. (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 volgend
jaar, voorjaar 2021, 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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Algemene tandheelkunde
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Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese
met een zachte binnenlaag.
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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

Rijbewijskeuringen

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring
voor het verlengen van uw rijbewijs. Wij
werken volgens RIVM-richtlijnen (COVID-19).
Keuringsdagen oogarts: 4 & 11 april
Kosten: €75, alle rijbewijzen

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A Rotterdam. Zorgdomein. Gratis
parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010 2361939 (di t/m za)

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

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

S��i�����
Ne���l�n���
�

In de hele regio Zuid-Holland

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

twijfelaars

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.
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Rotterdam vanuit de wolken

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
Crash in Crooswijk
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

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
Poffen
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

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

€ 24,95

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw
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
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (leverbaar vanaf eind april) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s (leverbaar vanaf eind april) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Van Nellefabriek. Werelderfgoed in glas en staal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Carl Emil Mögle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Crash in Crooswijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Zuidplein in de twintigste eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kanjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voor altijd Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Klauwe uit de mouwe (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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.
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B rijbewijs verlopen?
Wij houden u mobiel met advies op maat
Professioneel rij-advies tijdens proefrit in
brommobiel van uw keuze
(Les) Rijden in aangepaste demo
voor het AM bewijs!

Zorgeloos rijden: 2 jarig huurconcept zonder aanbetaling
Uniek aanbod transparante occasions

Garage L. Both
Uw vertrouwde
Brommobiel dealer

Garage L. Both

Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk

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.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
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

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

Viswinkel
Hesseplaats
is weer geopend!

We helpen u graag veilig en snel.
Bestel aub via
viswinkelhesseplaats@hotmail.com
of telefonisch

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Whats app: 0644606334

Officieel Brommobiel dealer

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

0180-661551
Bellen:
0180-661551
info@brommobiel.nl
info@brommobiel.nl

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

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

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

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

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

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

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

Petje af voor
al het
zorgpersoneel
Bedankt voor jullie inzet!
De Oud-Rotterdammer
staat achter jullie!
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Scheepmakershaven
Het in Ken je dit Nog nr. 212
afgebeelde havengezicht is de
Scheepmakershaven. Ik werkte
destijds bij Pakhuismeesteren (PHM) Onze kantoorruimte
besloeg twee vleugels van het
gebouw van de Rotterdamsche
Bank aan de Coolsingel, toen de
directie (de heren De Monchy
en Van Beuningen) besloten een
zeer modern fraai kantoorgebouw
te laten bouwen aan de Boompjes, het tweede gebouw links op
de foto (zie pag. 5).
Historische grond, omdat Pakhuismeesteren (PHM)voor de oorlog was gevestigd in het Oost-Indisch Huis aan de
Boompjes. Ik heb daar een aantal jaren,
tot 1970, gewerkt, de laatste twee jaar
onder de vlag van Pakhoed, na de fusie
met Blauwhoedenveem. Op de open plek
op de voorgrond links verrees in 1988
het opzienbarende gebouw Willemswerf
(Nedlloyd). Dwars op de voorgrond liggen
nu de op- en afritten van de Willemsbrug
(1981). In het voorste gebouw links heb
ik met mijn afdeling een aantal maanden
gewerkt tot het nieuwe kantoor klaar was.
Dit gebouw wordt thans gesloopt voor
de bouw van appartementen. Het derde
gebouw links is de Nederlandsche Bank.
Links ziet men de Nieuwe Waterweg.
Tussen het PHM-kantoor en de Ned.Bank
is later het gebouw “De Maas” gebouwd,
waar Rijkswaterstaat jaren lang gevestigd
was. Aan de Boompjeskade lagen destijds
altijd drijvende bokken van Smit-Tak,
waarvan de hijstorens boven de gebouwen
uitsteken.
Op de achtergrond ziet men de Rederijbrug
en de toegang tot de Leuvehaven. Daarachter lag destijds het grote beurtvaartcentrum
van v.d.Schuyt, v.d.Boom, Stanfries, waar
nu een kleine woonwijk is gebouwd langs
de straat de Glashaven.
Toen de bouw van het nieuwe kantoor van
PHM en de bouwprijs door de directie
werd aangekondigd zei het personeel: “Ze
lijden aan grootheidswaanzin; we gaan
failliet...”
Het was een mooi licht kantoor met
veel ruimte en een prachtig uitzicht op
de Nieuwe Waterweg. Er was nog een
noviteit, nl. de parkeergarage. Die bestond
uit een soort horizontale kettingband met
garages, die met een kaart konden worden
opgeroepen. De ketting ging rollen en dan
ging de deur open en kon je de auto naar
binnenrijden en de volgende kreeg weer
een andere plaats. Je moest wel je nummer
onthouden. Bij het weggaan toetste je het
nummer in en draaide met de band de auto
weer voor de deur. Ik had een kaart, omdat
ik veel op stap moest als hoofd van de afd.
douanezaken, maar na de fusie tot Pakhoed
kwamen er zoveel directeuren, dat ik mijn
luxe plaats moest afstaan... Het was een
mooie tijd.
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1) Het laatste stukje van
de Oranjeboomstraat richting Stadion Feijenoord. Foto´s
Rein Wolters

E-mails
vernietigd
Veel vaste inzenders hebben het gemerkt; hun e-mails met reacties kwamen niet meer aan,
al enkele weken niet. Het regende klachten van u. Het is de schuld van Telfort, dat mijn account zonder datumwaarschuwing de nek heeft omgedraaid.
Vanaf 23 september is mijn postvak met ongeveer 1200 mails verloren gegaan. Ik dacht in goed vertrouwen en op advies over te gaan van Telfort naar KPN, want die gaan in december fuseren. Dus het abonnement op tv, mobile telefoon
en internet overgedaan aan KPN. Met de telefoon, tv en zaktelefoon gaat het prima, maar niet met e-mail. Na een paar
telefoontjes van enkele uren met weinig begripvolle werknemers, bleek
dat dit hiaat niet meer te herstellen is.
Weg, alles kwijt en u en ik gedupeerd.
Bedankt Telfort, ik was al abonnee
toen de naam nog Libertel was. Het
nieuwe adres is: reinwol@outlook.
nl. Wees gewaarschuwd als u ook
overstapt!
Gerda Klaassen- Rosenbrand
(ghklaassen@home.nl) schrijft.
“Wij wonen al 46 jaar in Meppel
en hebben een abonnement op De
Oud-Rotterdammer, die met veel
plezier wordt gelezen. Ik ben een
schippersdochter die mijn schooltijd bij diverse tantes heeft doorgebracht. Zo woonde ik in de jaren
zestig ook een tijd in de Schalk
Burgerstraat in de Afrikaanderwijk,
waarover regelmatig geschreven
wordt. Het meeste is heel herkenbaar voor mij. U hebt al diverse
malen geschreven over uw tijd als
hulp bij melkboeren. Heel toevallig
kom ik de laatste jaren tijdens onze
vakanties in Tsjechië een oude
melkboer tegen: Jan Roest. Hij en
zijn vrouw hadden een melkwinkel
op de hoek Goede Hoopstraat/Paul
Krugerstraat. Nu komt mijn vraag:
kent u hem toevallig? Jan is 85 jaar
en reist met zijn vrouw nog steeds
met een caravan. Hij is een leuke,

2) Ook op het stadhuis en omgeving kwamen in 1940bommen terecht.

humoristische man. Wat is de
wereld toch klein.’’
Razzia
Ik ken of herinner me Jan Roest
niet, wel melkboer Joost Romeijn, die een zuivelwinkel had in
de Goede Hoopstraat. Dat was
omstreeks 1955. Hij was er een van
een drieling. Zijn broers werkten ook als melkbezorger in de
Afrikaanderwijk en omgeving. Een
andere broer had een melkwinkel
in de Rechthuislaan op Katendrecht
en de derde – naar ik meen – in
Vreewijk. Ik leg de vraag naar
melkboer Roest graag neer bij
andere DOR-lezers. Wie kent het
antwoord op haar vraag?

Gerda Klaassen-Rosenbrand roert
nog een onderwerp aan. “In de
Tweede Wereldoorlog (10 mei
1940- 5 mei 1945) is ook een massa speelgoed van kinderen verloren
gegaan. De jeugd was gedwongen
ander vertier te zoeken. Ze speelden verstoppertje in de puinhopen
na de Duitse bombardementen en
die van de geallieerden. Tussen de
puinhopen zochten ze naar spullen
die nog bruikbaar waren. Met een
beetje geluk vonden ze bruikbaar
of op te knappen speelgoed. Het is
bijna 75 jaar geleden dat de grote
razzia in Rotterdam plaatsvond
naar mannen boven de 17 jaar voor
tewerkstelling in Duitsland. Er is in
jullie krant al veel over geschreven.

M.J. Landman
Beemdgras 22
2804 NT Gouda
0182-535284

Mijn schoonvader was één van
die mannen die is afgevoerd naar
Duitsland, later zelfs naar Tsjechië.
In 1945 werden ze bevrijd door de
Amerikanen en is hij teruggekomen
in Nederland. Hij heeft in die tijd
zijn belevenissen opgeschreven in
een schriftje dat na zijn overlijden
in 1968 pas door de familie gevonden werd. Zelf wilde hij nooit
praten over die oorlogstijd.’’
Afluisteren
Tussen twee senioren op de bank
voor mij ontspon zich een gesprekje over WO2, dat ik kon volgen.
Jammer dat de twee bij station
Stadhuis vertrokken. Ze hadden
vast nog meer te babbelen. Ik ben
altijd op zoek naar gegevens voor
mooie verhalen. Soms krijg ik ze
door toeval, afluisteren dus. Maar
ook een uitnodiging voor bijvoorbeeld het bijwonen van een reünie
voor ex-straat- of buurtbewoners is
bij mij favoriet. Ik breng daar graag
tijd door voor het optekenen van
verhalen en het maken van foto’s.
Stuur gerust een uitnodiging!
Het gesprekje van de metromannen zette mij aan het mijmeren
naar mijn jeugd in Hillesluis en
de Afrikaanderwijk. Ik woonde in
de Pantserstraat, een van de vijf
poortstraatjes tussen de Putselaan
en Slaghekstraat. Een straatje van
honderd meter en aan weerszijden
ongeveer dertig etagewoningen.
Ons gezin woonde op 11b en was
met acht kinderen de grootste familie. Het is een publiek geheim dat
we arm waren en vrijwel geen bezit
hadden. De broek en het shirtje
dat ik had, gingen ’s avonds de
wasmachine in en lagen ’s ochtends
weer klaar om aan te trekken. Ik
moest het een week dragen voordat
zich weer een wasbeurt aandiende.
Op zaterdag gingen wij badderen,
niet onder een douche, maar in een
zinken teil. Mijn drie jaar oudere
zus mocht eerst, daarna was ik aan
de beurt en dan de rest van de toen
zeven. De laatste had koud water
waar stoffig vuil op dreef. Dat we
daar nooit ziek van zijn geworden
is me nog steeds een raadsel.
(Reacties: reinwol@outlook.nl)

3) Melkbussen boenen in de Millinxstraat; rechts basisschool De Akker.
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RIJNMOND
HELPT

IN DEZE BIJZONDERE
TIJDEN DENKEN WIJ AAN U.
HELPEN OF HULP NODIG?
BEL 010-436 44 36
RIJNMONDHELPT
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TANTE POST
Onthulling en herdenking
uitgesteld
Tot onze grote spijt hebben we
moeten besluiten de herdenking en
onthulling van het monument voor de
slachtoffers van een Duits V-wapen
op 18 maart 1945, die stond gepland
voor woensdag 18 maart 2020, af
te gelasten. Deze beslissing hebben
we genomen in samenspraak met
kunstenaar Hans Muller en met inachtneming van de coronamaatregelen
van het kabinet, waarvoor ons volle
begrip. De herdenking en officiële onthulling van het monument stellen we
uit tot een nader te bepalen datum in
de toekomst. We hopen op uw begrip
en hopen u weer te zien bij de nader te
bepalen herdenking en onthulling. We
houden u op de hoogte.
Frank Zwinkels, Ewoud Kieviet,
Dik Happee, Regien van Uden
www.herdenkingtreubstraat.nl
Video bevrijding Overschie
5 mei 1945, de vlag kan uit! Duitsland
heeft gecapituleerd, maar in West Nederland zijn nog veel Duitse troepen
gelegerd. Het Canadese 1e legerkorps
krijgt de taak de macht over te nemen
en de Duitsers te ontwapenen en af te
voeren. Op 7 en 8 mei trekken ze het
bezette gebied in en verspreiden zich
door heel West Nederland. In de film
zien we een Canadese tank-transporter
met een Buffalo amfibievoertuig
over de Rijksweg in Overschie rijden
met op de achtergrond de Savornin
Lohmanschool. Al direct worden er
spontaan feesten georganiseerd. Op
het Oranjeplein staan belangstellenden
aangetreden rond het Vlaggenvendel
van de Oranjevereniging, en mogelijk
ook van de buurtverenigingen Schiewijk en de Hoge Brug, om samen met
de Overschiese Harmonie de Neder-
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Reactie op Rotterdam vanuit
de wolken 1
Bij het zien van de luchtfoto van
het Hofplein en omgeving kwamen
herinneringen boven. Mijn vader was
opzichter technische dienst bij de
politie en woonde met zijn gezin in een
dienstwoning op de vierde verdieping
aan het Doelwater, een zijvleugel van
het Haagsche Veer. Ons uitzicht was
aan de voorzijde het Stadhuis en aan
de achterzijde, vanaf de veranda, het
kale Hofplein, nog zonder fontein. Op
de foto is rechtsonder een houten loods
met vier overkappingen te zien. Dat was de fietsenstalling van het politiepersoneel, met een hokje waar een bode toezicht
hield. Ook te zien, dwars ernaast aan de Coolsingel, eveneens een houten bouwsel dat de poffertjestent van Muller was,
berucht, volgens zeggen, vanwege de ratten die aan de achterkant bij de bakkeuken rondspookten. Rechtsboven onder
het spoorviaduct het poortje naar de Hofdijk, een patatzaak en een kapper waar vader en zoontje hun haar lieten knippen
en aansluitend door het genoemde poortje onder het viaduct van station Hofplein in café De Drie Bogen een afzakkertje
gingen halen. Ook was het gezin enkele jaren eerder getuige van over het viaduct rijdende stoomtreinen richting Station
Delftsche Poort (DP) vol met uit de ramen hangende uit Duitsland terugkerende dwangarbeiders. Ik heb daar tot omstreeks 1955 gewoond. Door de sloop in 1988 ging de nog tastbare herinnering verloren.
J.C. van Roosmalen
j.c.vanroosmalen@hetnet.nl

landse vlag te hijsen. Zo begint het
filmpje dat nu te zien is op de website
van de restaurateur https://basromeijnfilms.blogspot.com/
Kaufmann
Toen ik het artikel over Kaufmann in
De Oud-Rotterdammer van 3 maart
las en de foto van de Westzeedijk, de
keien en de tram-/treinrails zag, gingen mijn gedachten terug naar 1952.
Ik was toen 17 jaar oud en werkte als
jongste bediende/duvelstoejager bij
H.Croon & Co. aan de Schiemond.
Mijn werkzaamheden bestonden
o.a. uit post ophalen en rondbrengen
archief en andere klusjes voor de zaak
in de stad bij De Hoop, Wilton Feyenoord enz.. Voor dit werk had ik een

Koninginnedag 1938 of 1939
Deze foto is genomen op een Koninginnedag op 31 augustus 1938 of 1939.
De foto is genomen door fotograaf M. Karlitzki, een straatfotograaf, die veel
foto’s maakte o.a. in het Maaspark. Deze foto is genomen van kinderen uit de
Jacob Loisstraat, de Nicolaas Zasstraat en de daarbij gelegen straten. De achtergrond van de foto is de muur van de Paardenstal van Van Gend en Loos. Ik
ben het derde jongetje van rechts op de onderste rij en draag een oranje sjerp.
Daardoor weet ik dat deze foto is genomen op Koninginnedag, de enige dag
in het jaar dat ik een oranje sjerp droeg. Wie herkent zich nog op deze foto? Ik
denk dat veel kinderen die op de foto staan nu niet meer leven, omdat ze dan
veel ouder dan 80 jaar moeten zijn.
D. Korpershoek, Hoogvliet (dirkdzn1934@gmail.com)

fiets nodig. Van mijn eerst verdiende
maandsalaris en een aanvulling door
mijn ouders, werd er aan de Vierambachtstraat een Batavus aangeschaft.
Ik zo trots als een pauw. Mijn vader
was zelfs een beetje jaloers op me
en zei: “Jongen, wees er heel zuinig
op, ik heb nog nooit een nieuwe fiets
gehad.” Deze opmerking bleef wel in
mijn gedachten. Vanaf die dag ging ik
dus op die fiets naar de zaak. Het had
die dag flink geregend en de keien op
de Westzeedijk waren goed glibberig.
Ter hoogte van Kaufmann gebeurde
het, ik ging onderuit. Ik was van de
keien gegleden en in de treinrails, die
voor het pand lagen, terechtgekomen.
Mijn voorvork krom en voorwiel
verbogen. Ik heb het boeltje opgepakt
en naar de Schiemond gesleept. Ik
was uiteraard te laat. Men had mij al
gemist; er was immers geen post en ik
moest bij mijn chef, de heer Collette,
komen. Ofschoon ik 17 jaar was,
heb ik hem al huilend van mijn ellende verteld. Nou Jaap, vervelend, ik
begrijp het, ga maar vlug aan je werk.
Ik heb die dag allerlei klusjes intern
opgelost. Om vijf uur ging ik naar
huis, nou moest ik het daar gaan vertellen. Toen ik beneden kwam en naar
buiten ging dacht ik dat ik droomde,
daar stond mijn fiets…. helemaal heel!
Ik ging gelijk terug naar boven en daar
stond mijnheer Collette breed lachend
op de afdeling. Jaap, je collega’s
vonden het zo zielig voor je, dat we
met zijn allen gelapt hebben en je fiets
hebben laten repareren. Zo’n blijk van
collegialiteit ben ik nooit vergeten.
Jaap Kok
j.a.j.kok@hotmail.nl
Duivenvrouwtje
Mooi verhaal over het duivenvrouwtje
van Rotterdam in De Oud-Rotterdam-

mer van 18 februari. Misschien leuk te
weten dat er ook een mooi liedje over
het duivenvrouwtje is gezongen door
Rotterdamse Riet. Ik heb veel van
haar liedjes teruggevonden op Spotify,
maar helaas niet ‘het duivenvrouwtje
uit Rotterdam’. Het refrein gaat zo:
Zij komt niet meer maar zij is niet
vergeten / Het is voor haar dat ik dit
liedje zing / Al weet geen mens wellicht meer hoe ze heette / Toch leeft ze
voort in mijn herinnering
Rotterdamse Riet had in de jaren
60/70 een café op het Noordplein
‘Het vierkantje’ geheten. Zij zong de
sterren van de hemel. Ook bekend
van haar ‘Bloemen Beppie van ’t
Noordplein’ en ‘Oh mon amour’. Haar
naam was Riet Tiggelman, zij was de
zus van mijn moeder.
Mieke de Vos-Degenaar
Gasmunten
De gasmunten van vroeger zie ik niet
als armoede. De hoge naheffingen in
deze tijd en krap bij kas zijn is pas
pure armoede. Het langzaam uitgaan
van de gastoevoer heb ik met elektriciteit meegemaakt. Mijn vrienden
wonen in Söll am Wilden Kaiser, en
hebben sinds 1990 elektriciteit. De
jaren ervoor wekten ze zelf stroom
op, via waterstroompje en een motor.
’s Winters was de toevoer zwak en
moesten ze met zaklantaarns door het
huis. Verwarmd werd er met kolen en
hout, ook de warmwaterboiler werd op
hout gestookt. Er kwam tv in huis, in
de keuken. Daar was het altijd lekker
warm. We keken soms naar een beeld
niet groter dan een half A-4 formaat.
Natuurlijk was ik wel op de hoogte
van het niet verspillen van stroom,
maar ik ging even naar de badkamer,
deed het licht aan en het beeld werd
afmeting luciferdoosje. Kinderen kwa-

men uit de keuken hollen, uit dat licht!
Als het erg koud was en alles was
bevroren, moesten ze met een bijl de
watertoevoer open hakken en dat een
paar keer per dag en dikwijls een periode van vier tot vijf maanden. Echte
armoede? Nee. Men schikte zich.
Nu hebben ze zelfs zonnepanelen en
aansluiting op water en elektriciteit. Ik
heb de gasmunten nog meegemaakt.
Ik denk tot ongeveer 1948/1950. Wij
hadden al een gasmeter zonder munten. Ik herinner de muntautomaat nog
in de buurt en je kon ze ook aan de
deur kopen. Nu gaan we van het gas
af, jaja en hebben een slimme meter.
Marijke Soeters
raike@tiscali.nl
Ratten
Ratten waren een plaag, vroeger en
nu. Maar ik heb herinneringen aan
de ratten in mijn jeugd. Ik was negen
jaar en verhuisde met mijn ouders en
zus van de Boomgaardstraat, een huis
zonder balkon, naar een benedenhuis
in de Mathenesserstraat met een
schattige tuin. Het was even wennen,
maar ik had al snel een vriendinnetje, want ik stond een keer te kijken
naar de kinderen die aan het spelen
waren en er kwam een meisje naar me
toe en ze vroeg of ik ook mee wilde
spelen. Nou, dat wilde ik wel. Het
bleek een vriendschap te zijn die nog
bestaat, want we zijn inmiddels 63
jaar vriendinnen. Het was een leuke
groep meisjes en jongens. Maar ik
dwaal af. Ik speelde graag in de tuin
en het liefst speelde ik tegen de muur
balspelletjes. De bekende met twee
of drie ballen.. Karel 1 brak zijn been
enz... Naast ons woonde een heel
aardig gezin, vader, moeder en vier
jongens en één van die jongens, Kees,
kreeg al snel in de gaten wanneer ik
in de tuin aan het spelen was. Dan
hing hij graag over de schutting. In het
begin ging het ballen natuurlijk gelijk
mis, maar alles went, ook een leuke
jongen en het was eigenlijk ook wel
gezellig. Maar op een dag werd hij de
redder in nood. Toen ik stond te ballen
bleken er drie grote ratten krijgertje te
spelen, precies achter mij. Om mij te
waarschuwen zat hij te seinen, maar ik
begreep niet waarom en ik dacht ‘nou
het zal wel’, maar plotseling had ik
het door. Ik keek om, zag de ratten en
maakte natuurlijk een schrikbeweging.
Geluk voor mij: ze namen de benen
pfffff. Mijn ouders hebben toen de
gemeente ingeschakeld en een oom,
die stratenmaker was, hielp de tuin
op te hogen en opnieuw te bestraten
waar de gaten zaten. Dus eind goed al
goed, maar het had ook anders kunnen
aflopen als mijn redder in nood niet
over de schutting had gehangen.
Corrie Gorisssen
a.gorissen66@upcmail.nl
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Loes van Dijk
louisevandijk@ hotmail.com

Arend Schilperoord
Dit is de trouwfoto van mijn oom Arie Schilperoord, geboren 29-10-1916 en
Tante Louisa Maria Antonia Schilperoord-Roef, geboren 1913. Arie was een
zoon van Arend Schilperoord en Hendrika Wilhelmina Schilperoord-Visser.
Louisa (tante Liza) was een dochter van Johannes Baptista Roef. Ome Arie
is in Charlois/Rotterdam geboren, Tante Louisa (Liza) in Tilburg. Ik ben op
zoek naar hun zoon Arend Schilperoord. Deze ben ik totaal uit het oog verloren. Hij zou in België kunnen wonen? Weet u waar ik, Ria Brouwer, nicht
van Arend, hem kan vinden, dan hoor ik dat graag
Ria Brouwer
hendrikawilhelmina64@gmail.com

Annemieke Verboom
Ik zoek Annemieke Verboom. Geboren omstreeks 1950. Dochter van Toon
Verboom en Jannie? Fysiotherapeute
in Noordhove? Destijds wonend op
de Goudsesingel in Rotterdam. Toon
werkte bij een autoverzekeraar
Lenneke Schiereck
Lenneke.schiereck@kpnmail.nl
Gratis boek
Ik ben een oud zeeman, nu 80 jaar
en woon al elf jaar in Thailand. Ik
schreef een boek over mijn varensjaren bij Nieveld Goudriaan en de Shell
Tankers jaren 55/60. Iedereen die wil
kan het boek gratis krijgen door een
emailtje naar me te sturen. Verder
zoek ik nog diverse varensgezellen

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.
Willem F. Cupedo
w.fcupedo01@freeler.nl
010 – 2652845

van vroeger.
Lowy Cremers
lowy.cremers.senior@gmail.com
Rob (van) Zonneveld
Ik ben op zoek naar Rob (van) Zonneveld. Zijn ouders hadden in de jaren
zestig in de Voorstraat in Delfshaven
een hengelzaak, genaamd Jan de Bels.
Hij was een paar jaar ouder dan ik en
reed in een knalrode auto. Ik was als
meisje van 12/13 jaar strontverliefd
op hem. Ik woonde op de Havenstraat,
recht tegenover de Lage Erfbrug.
Beneden zat een chinees restaurantje,
daarnaast Hellebrekers, een slijterij en
daarnaast een zaakje voor rijbewijsverlenging. Daar weer naast zat een
café en daarnaast de hengelzaak.

Ruilen?
Ik ben in het bezit van een model oude
bierpaardenwagen met twee paarden
en met biervaten erop van tin, 17 x
7 centimeter. Is er iemand die dit wil
ruilen voor een mooi vrachtautomodel
1-50 van een transportbedrijf? Tankcontainerauto mag ook.
A. van der Knijff
Prins Hendrikstraat 345
3151 AK Hoek van Holland
0174-387197
Juiste telefoonnummer Vespa
In de vorige krant stond een oproep
over Vespa van Chris van den Boom.
Mensen die hem hebben geprobeerd te

bellen, zullen geen verbinding hebben
gekregen, want Chris had een foutje
gemaakt in zijn opgegeven telefoonnummer. Het juiste nummer moet
zijn: 06-27274257. Doe dus gerust een
nieuwe poging als u meer weet over
Vespaclubs in Rotterdam.

geweren die zwijgen en omgesmeed
worden tot ploegscharen; ik bedoel
niet de bijbelse tekst, maar het lijkt
ons iets socialistisch. Wij zijn op
zoek naar de volledige tekst van deze
versregel(s). Weet iemand nog wat wij
bedoelen?

Ploegscharen
Onze vader had een gedicht opgeschreven waarin werd verhaald van

Gini en Anneke van der Spoel
H.I.Ambacht
avandriel56@hotmail.com

Welk gezelschap en waar?
Tussen de nagelaten papieren van mijn vader bevond zich deze foto. Helaas
zonder informatie. Noch over het gezelschap dat zich liet vastleggen, noch
over de locatie. Toch ben ik zeer benieuwd naar informatie hierover. Mijn
vader Cees (Cornelis) Luijendijk (geb. 1919) staat er namelijk op en hij is de
jongeman, met blonde kuif, staand op de achterste rij, vierde van links. Zijn
leeftijd schattend zal deze foto in de jaren dertig gemaakt zijn. Mij ontbreekt
echter elk aanknopingspunt, daar ik niemand van de andere personen herken.
Mijn vader, geboren in de toen nog zelfstandige gemeente Hillegersberg,
woonde vanaf 1929 met zijn ouders, broer en zus, aan de Essenburgsingel
86B in Rotterdam. Mijn opa was directeur van Luyendijk’s Winkelmaatschappij NV met levensmiddelenwinkels aan de Zwart Janstraat, Nieuwe
Binnenweg, Kruiskade (gebombardeerd), Schepenstraat (noodwinkel) en
Schieweg.
Ik hoop dat er mensen zijn die bekenden waarnemen op de foto om mogelijk
zo het gezelschap te achterhalen. Wellicht is er ook iemand die een idee heeft
over de locatie waar het gezelschap poseerde. Gelet op het vliegtuig met propellers lijkt het een hangar te zijn. Zou het oude vliegveld aan de Waalhaven,
verwoest in de meidagen van 1940, hiervoor in aanmerking kunnen komen?
Ik ben heel benieuwd naar reacties op de foto en alvast hartelijk dank daarvoor.
Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl

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
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TANTE POST
Huib van der Velde
Met groot genoegen las ik het artikel
over de Rotterdamse pionier in judo
en jiu jitsu, Huib van der Velde in De
Oud-Rotterdammer van 3 maart. Ook
ik heb eind jaren vijftig mijn wekelijkse judo-lessen ontvangen van de heer
Van der Velde. Als administratief-medewerker op de centrale administratie
van de politie Rotterdam (Haagseveer)
oefende ik wekelijks met de politieagenten Geert Land (klein van postuur, gewicht 100 kilo) en Klaas Bak,
in het zaaltje in de Zoutziederstraat.
De toenmalige hoofdcommissaris
van politie, de heer H. M. C. A. Staal,
was beslist geen voorstander van het
beoefenen van deze sport; desondanks
namen wij hieraan deel. Geert Land
-een Groninger – is na enkele jaren
teruggekeerd naar zijn geboortestreek. Klaas Bak heeft zijn tijd vol
gemaakt bij de politie Rotterdam. Na
het behalen van de gele band ben ik
gestopt. Een van de nadelen van deze
sport was dat bij het vastpakken van
het canvas judopak van je tegenstander regelmatig het vel van de knokkels
van je handen open barstte. Ook riep
de militaire dienstplicht. Desondanks
was het een mooie periode bij het
beoefenen van deze sport.
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Kaat Mossel
Toen ik hoorde over een brand in
restaurant Kaat Mossel aan de Admiraliteitskade te Rotterdam gingen
mijn gedachten terug en kwamen
herinneringen boven. Dit pand was
namelijk het kantoor van de Verenigde
Brandstoffenhandel, waar ik in 1951
ben gaan werken op de afdeling Algemene Zaken, met de heer H.J. Hofland
als directeur. Het is een boeiende tijd
geweest. Waar nu Kaat Mossel is
gevestigd, stalden wij onze fietsen en
was een klein gedeelte als afhaalplek voor zakjes kolen en briketten
beschikbaar. Bij onze familiedag, waar
dit alles ter sprake kwam, ontstond
een discussie over het bezorgen van
kolen. Daarin vertelde ik, dat kolen
bezorgen zwaar werk was. Een mud
kolen, ca. 70 kilo (!), werd dikwijls
op de schouder genomen en dan drie
trappen op naar het kolenhok op de
zolder van de huizen gedragen. Men
kon nauwelijks geloven dat het zo
ging. Wel werden kolensjouwers
(bij ons) goed betaald. Toch was de
verwondering groot, toen indertijd
een van hen met een privéauto bij ons
kantoor kwam voorrijden. Ik denk
met veel plezier terug aan de VB en
alle bijzondere mensen die ik daar heb
mogen ontmoeten. Zijn er nog mensen
die kunnen bevestigen hoe dat met het
kolen sjouwen in z’n werk ging? Laat
6
7
8
9
het mij a.u.b. weten.

Bevrijding in
Vreewijk
Ik ben geboren in tuindorp Vreewijk, aan het
Eiberpad 21, als Jannie den Hartog. Deze
foto is gemaakt op de
Weimansweg tijdens
de Bevrijding in 1945.
Ik was toen 3 jaar.
Mevr. J. Eering-den
Hartog
Pr. Beatrixstraat 62
3262 SL Oud-Beijerland

Janny Wervenbos-van Driel
078-6129665

het plein ervoor is de basis gelegd
voor wat nu ‘voetbalclub Feyenoord’
is. In 1940 verhuisden ze naar de
overkant, Oranjeboomstraat 91, naast
het postagentschap van Leo de Groot,
bij de Wilhelminakerk tot 1976. Mijn
vader nam het over en opende in 1964
een grote zaak aan het Prinsenplein
in 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 van zijn
ouders. Afgelopen 2 november 2019

Oranjeboomstraat
In het artikel van 18 februari over
de Oranjeboomstraat, van G. Kluck,
wordt gesproken over de wed. L.J.
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 Persoons11
straat 16 en werd het een winkel. Op
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D. Thieme,
Heerlen
1
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d.thieme@hetnet.nl
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44
Zou het Songfestival
nog wel45doorgaan?

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke, vergelijkbare prijs. Namelijk vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam
Delfshaven, Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw’ van
Tinus en Bep de Does.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan
dat uw oplossing voor DONDERDAG 9 APRIL 2020 12.00
UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@
deoudrotterdammer.nl of via de post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.
deoudrotterdammer.nl
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37

De
oplossing
van de puzzel van40vorige keer
sloeg op de coronacrisis
en luidde:
38
39
41
42

47

43
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49

Inmiddels weten we50dat dit
niet zo is. Nu nog meer mensen52aan huis gekluisterd
zijn door de maatregelen tegen het
51
53
coronavirus wordt er kennelijk nog meer gepuzzeld, want we kregen veel meer reacties binnen dan gebruikelijk. Uit
55
56
58
60
de54goede oplossingen
lootten we vijf prijswinnaars
die57ieder een exemplaar
van het59boek ‘Rotterdam
IJsselmonde in
62 krijgen toegezonden.
63 De winnaars
64 zijn: G. de Graaff, A. Rijsdijk, mevr. R.
de 20e eeuw’61van Tinus en Bep de Does
Hooghuis,
Sylvia Ketelaar en G.
Rietberg.
65
66
67
68
69
70
71
Horizontaal
72

Ger.L.G. Platenburg-vinoloog
ger@wijnkoperijplatenburg.nl

14

Puzzel mee en win !!!
22

hebben wij ons 125-jarig jubileum
gevierd 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 commissaris van de koning
Jaap Smit en locoburgemeester Bet
Wijbinga. We zijn hiermee de oudste
wijnkoperij van Rotterdam en enige
wijnkoperij met dit predicaat in ZuidHolland.
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1. opbergsysteem; 7. bedreven en bekwaam; 12. bloeimaand; 13. Nederlandse prinses; 14. vlaktemaat; 15. Japans bordspel;
77
78
79
80
81
17. Koninklijke Nederlandse Automobielclub (afk.); 19. Engelse lengtemaat; 21. lidwoord; 22. akelig; 24. insect; 27. marmelade;
28. kussenvulling;
32. nevelige massa (smog); 33. 84
familielid; 35.85
Europees land; 37. slaap82 30. honkbalterm; 31. eveneens;
83
plaats; 38. winterse neerslag; 41. haarkrul; 42. fototoestel; 44. rivier in Spanje; 46. eensporig geluid; 47. metaal; 48. letterkeer;
49.86honderdste deel van de euro; 50. doffe klap; 52. cafébediende; 54.87naar boven gericht; 56. heidemeertje; 58. goddelijke
2
uitspraak; 61. rivier in Utrecht; 62. soort stoel; 64. bitter lichaamsvocht; 65. zeer spoedig; 67. vurig strijdpaard; 68. mensensoort;
70. hoofd of1.kop
(Barg.); 72. handbagage;
73. huisschoen;
76. bladgroente;
77. erbium
afk.); 78.prinses;
deel van gelaat;
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73. gewicht; 74. plaats of regio; 75. grappig en plezant; 78. Russisch ruimtestation; 80. Chinese vermicelli; 82. Rivier in Italië; 85. militaire rang (afk.).
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Horizontaal 1. opbergsysteem; 7. bedreven en bekwaam; 12. bloeimaand; 13. Nederlandse prinses;
14. vlaktemaat; 15. Japans bordspel; 17. Koninklijke Nederlandse Automobielclub (afk.); 19. Engelse
lengtemaat; 21. lidwoord; 22. akelig; 24. insect; 27. marmelade; 28. kussenvulling; 30. honkbalterm; 31.
eveneens; 32. nevelige massa (smog); 33. familielid; 35. Europees land; 37. slaapplaats; 38. winterse
neerslag; 41. haarkrul; 42. fototoestel; 44. rivier in Spanje; 46. eensporig geluid; 47. metaal; 48. letterkeer; 49. honderdste deel van de euro; 50. doffe klap; 52. cafébediende; 54. naar boven gericht; 56.
heidemeertje; 58. goddelijke uitspraak; 61. rivier in Utrecht; 62. soort stoel; 64. bitter lichaamsvocht; 65.
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

ROTTERDAM
We leven in onzekere tijden
Alles wat zo vanzelfsprekend was, is dat nu ineens niet meer
Onze hele sociale omgeving is even tot stilstand gekomen
Vooral het binnenblijven valt velen van ons zwaar
Iedereen staat voor de uitdaging om op zichzelf te passen
En samen staan we voor de uitdaging om voor elkaar te zorgen
Hoe we elkaar kunnen helpen weten we nog lang niet altijd
Maar vele mooie en goede initiatieven ontstaan nu als vanzelf
Zo ook hulp aan onze ouderen en onze chronisch zieken
Groepen die kwetsbaar zijn en het lang niet altijd alleen kunnen redden
Ook de politiek heeft daar een belangrijke rol door de juiste keuzes te maken
50PLUS Rotterdam beseft zich dat als geen ander
Samen kunnen we deze coronacrisis overwinnen
Samen met al die hulpverleners die zich voor ons inzetten

SAMEN MET ELKAAR, VOOR ELKAAR, DOOR ELKAAR
PAS GOED OP UZELF EN OP ELKAAR

HEEFT UW BUUR HULP
NODIG EN WILT U GRAAG
HELPEN MAAR U WEET
NIET GOED HOE?

KAN IK
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EN

ND
HA

JE

PEN
L
E
H

STAP1. STAP2. STAP3. STAP4.
KNIP DE FLYER
UIT VOOR UW
BUREN

VUL UW
TELEFOONNUMMER
OF EMAILADRES IN

GOOI HET IN
DE BRIEVENBUS
BIJ UW BUREN

MAAK EEN FOTO EN
DEEL HET VIA DE
MAIL EN/ OF SOCIAL
MEDIA MET UW
BUREN!

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND!

www.rotterdam50plus.nl

OUDE EN ZIEKE MENSEN MOETEN CONTACT MET HET
CORONAVIRUS VERMIJDEN. DUS CONTACT MET MENSEN
MIJDEN. THUISBLIJVEN IS HET BESTE OM TE DOEN. MAAR DIE
BOODSCHAPPEN DAN? DIE MEDICIJNEN OPHALEN? DAT ZO
GEZELLIGE KLETSPRAATJE? HET ANTWOORD OP DIE ENE
VRAAG? DAAR KAN IK U EEN HANDJE BIJ HELPEN. LAAT HET
MIJ EVEN WETEN WANT IN DEZE TIJDEN MOETEN WE
ELKAAR HELPEN EN ER VOOR ELKAAR ZIJN!

MIJN TELEFOONNUMMER IS:

MIJN EMAILADRES IS:

