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Op ‘de Kaap’ bruiste het leven
Ja, ook voor 1970 kende
ik de wijk Katendrecht. Ik
was als marinier gelegerd in
Rotterdam. Rotterdam was
’s avonds een ‘dode’ stad,
behalve op Katendrecht. Een
schiereiland, dat ook werd
aangeduid met ‘De Kaap’.
Daar bruiste het leven. In
de jaren zestig was het zo’n
beetje het enige oord in
Rotterdam waar op doordeweekse avonden leven in de
brouwerij was. Dus moest je
daar met je dienstmaten af en
toe ook eens een kijkje gaan
nemen.
Wat ik mij ervan herinner, was dat
het een aaneenschakeling was van
cafés en eetgelegenheden. Wat er toen
al uitsprong was Dancing Walhalla,
tegenwoordig een leuk theater onder
dezelfde naam. Wat ik mij ook herinner, is dat daar als portier ene Freddie
S. de orde handhaafde met een hardhouten bowlingkegel, als er weer eens
dronken bezoekers met elkaar op de
vuist gingen.
Prostitutie
Als we zeggen dat Katendrecht
(De Kaap) een begrip is geworden,
betekent het dat deze wijk vooral
als prostitutiewijk een begrip werd.
Hoewel de recalcitrante bootwerkers,
opium schuivende Chinezen en criminele gok- en smokkelbazen de wijk
onveilig maakten, was het toch vooral
de prostitutie die Katendrecht tot ver
over de grenzen berucht maakte
Onrust
In de jaren zeventig kwam ik er weer
terug, maar nu als handhaver van de
wet. Qua uitgaansgelegenheden was
er niet veel veranderd. Wel was de
samenstelling van de bevolking veranderd. Zo moesten de Rotterdamse
hoerenbazen hun verworven imperium
delen met mannen uit andere continenten, die ook duidelijk een andere kijk
hadden op het zaken doen. Tel daarbij
op de zich uitbreidende handel in verdovende middelen en je hebt onrust.
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Inval in een seksclub op de Veerlaan. (foto: collectie Harry Pruijsten)

De ‘Kapenezen’ waren deze onrust op
een gegeven moment zat. En terecht.
Dronkaards
Als uitvalbasis voor de politie diende
bureau Linker Veerdam. Tegenwoordig ligt op deze plaats het Buizenpark, genoemd naar de vroegere
buizenopslagplaats van de gemeente
Rotterdam. Van hieruit probeerden we
zoveel mogelijk de orde te handhaven.
Best gezellig dit bureau, maar niet om
er arrestanten in op te bergen en die
waren er geregeld. Als je binnenkwam
stond je gelijk in de agentenwacht.
De oudere hoofdagenten hadden hun
eigen stoel en je waagde het niet als
jongere agent daarop te gaan zitten.
Tweemaal rechtsom in de wacht was
de kamer van de brigadier, het opperhoofd van het bureau. Rechtdoor was
een keukentje en rechtsaf – rechtdoor
was de cellengang die iedere nacht bevolkt werden door brakende en broekplassende en -poepende dronkaards.
Excuus
’s Nachts was er voetsurveillance. Ik
heb er heel wat vechtenden uit elkaar

moeten halen. Veelal Scandinaviërs of
Amerikaanse matrozen van oorlogsschepen, die de Rotterdamse haven
aandeden. Onhandelbaar als ze dronken waren, maar als ze weer nuchter
waren honderdmaal hun excuus
aanboden voor hun liederlijk gedrag
Ruiten ingooien
Met de komst van jongere agenten, die
zonder aanzien des persoons de orde
probeerden te handhaven, werden de
contacten met de hoerenbazen ook
steeds minder, zeker toen er bordelen werden gesloten. Politieagenten
werden voor de panden geposteerd.
Kapenezen gooiden ruiten in van
bordelen en hoerenbazen op hun beurt
staken het clubhuis van de kaapbewoners in brand.
Yuppenwijk
Hoe het afgelopen is, weten we inmiddels. Was de wijk vroeger bekend als
hoerenbuurt en Chinatown, nu is het
met zijn vernieuwingen een yuppenwijk geworden. Oude huurwoningen
zijn opgeknapt.
De veiligheidsindex van de gemeente

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Rotterdam toonde al enkele malen aan
dat Katendrecht tot de veiligste wijken
van de stad gerekend kan worden.
Kluis
Eén voorval wil ik u niet onthouden.
Een oudere hoofdagent had er een
gewoonte van gemaakt tijdens zijn
nachtdienst kofﬁe te gaan drinken
bij de portier van een bedrijf aan de
Veerlaan. Het was een sport voor
politieagenten ’s nachts een mooie
aanhouding te verrichten, liefst een
inbreker op heterdaad te betrappen.
Voor die oudere hoofdagent hoefde
dat niet meer zo. Terwijl laatstgenoemde het bedrijventerrein opreed,
zag hij een auto komen aanrijden die
wel erg achterover hing. Toch maar
even controleren, dacht hij. Juist ja,
beet! Bleek in de kofferbak van de
auto een grote kluis te liggen, die de
twee inzittenden hadden meegenomen. Had hij die nacht de wisselbeker
gewonnen.
Politiebureau
Wat mij rest zijn de mooie herinneringen. Je kende veel bewoners van

Katendrecht en de Katendrechters
kenden jou. En natuurlijk de plaatjes
van het voormalige politiebureau aan
de Linker Veerdam. Bureau Maashaven heeft zijn taak overgenomen, maar
dan anders…Oordeelt u zelf.
Hoerenloper
Er is veel veranderd en bijzonder is
dat men in 2012 een nieuwe brug
heeft aangelegd van Katendrecht naar
Hotel New York. Rotterdammers zijn
goed met het verzinnen van eigentijdse bijnamen en het zal u niet zijn
ontgaan dat de brug in de volksmond
‘De Hoerenloper’ wordt genoemd.
Toch nog een verwijzing naar het
vroegere Katendrecht. Inmiddels populair bij de Rotterdammers met zijn
Theater Walhalla, de SS Rotterdam,
bijzondere festivals en het middelpunt
van de wijk, het mooie Deliplein. Van
probleemwijk naar een hippe plek en
gewilde woonwijk.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

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

0181 – 70 02 65
Dag en Nacht bereikbaar
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.
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www.venrooytandtechniek.nl

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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

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

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

Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
uitvaart moet worden omringd met
zorg en respect.

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

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

www.uzk.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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.

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.

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.

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

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook

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
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Heimwee naar de Carnissebuurt
Ook ik kreeg bij het lezen heimwee naar de Carnissebuurt. Wij
kwamen in 1934 wonen in een winkel in de Ebenhaezerstraat. Ik,
Grada, was 3 jaar, mijn zusje Lies, 7 jaar. Op het rijtje zat drogist
Mout, slager Gerritse, boekwinkel Wolff, schoenmaker Springvloed en sigarenwinkel Van Houten. Wij met een groentezaak,
Nettenbreijers, en op de hoek bakker Koornschoof.
Staken wij over, kruidenierszaak
Scharenman, dan slager Van den Burg,
groenteboer Kleibergen, er tegenover
een sigarenwinkel, zuivelwinkel Van
den Akker met portiek, dan de zusters
Deurloo’s galanterieënzaak, textielwinkel ’t Sterretje en verderop kapper
Leentvaart.
Mijn vader ging met een handkar
groentewagen met twee trekhonden
eronder de wijk in. Om de hoek van
de bakker, 2e Carnissestraat, was een
pakhuis waar alles in ging, ook de
honden. Bij slecht weer kon ik daar
met vriendjes binnen spelen. Mijn
zusje moest mij naar de kleuterschool
brengen. Katendrechtse Lagedijk,
Wolphaertsbocht over, dan het land
Achterschut naar de Eversdijkstraat.
Zij moest terug naar school in de Klaverstraat. Na jaren zijn we verhuisd
met de winkel op de hoek van de
Meester Arendstraat.
Mijn oom, Jaap Spiering, begon in
onze oude winkel een ijssalon. Na
verloop van tijd verkocht hij ’s winters
ook patat. We hebben ook nog in de
Utenhagestraat, met winkel, gewoond.

Na jaren zijn ze gestopt, want mijn vader moest ’s morgens om 5 uur naar de
veiling en dan met de handel de straat
op. Wij verhuisden naar de Carnisselaan, tussen de 3e en 2e Carnissestraat
in. Daar gingen ze werken voor Stoom
en Ververij Jansen. Wat een ramp! Wij
verbleven tussen rekken met kleding.
Een geluk, de zuivelwinkel van Van
den Akker kwam vrij. Wij over,
daarheen.
Versje
In die winkel zijn we verder gegaan
met de stomerij Jansen. Mijn vader
moest nu op een bakfiets langs de
deuren colporteren om in weer en
wind stoom- of verfgoed op te halen.
Na jaren ging dat niet meer.
In de oorlog werd een schuilkelder
voor de deur gemaakt. Daar lag een
geasfalteerde strook in het midden van
de Carnisselaan met bomen erop, want
daar lagen vroeger rails van de tram.
Wij maakten aan het prikkeldraad van
de schuilkelder een doek, schuin van
boven naar beneden, er wat op en wij
konden tenten. Ook gingen we vaak

Bevrijdingsfeest in Charlois na de Tweede Wereldoorlog. Grada staat in de middelste rij, zevende van rechts.

naar de speeltuin aan de Carnissesingel, waar opa Wijntjes ons een versje
leerde:
Ik zei tegen mijn vriendje Piet van je
tralala
Weet jij speeltuin Charlois niet
Op het eind, op het eind van de lange
Carnisselaan
Zie dan de speeltuin en daar kan je
naartoe gaan van je tralala.
Terug in de Ebenhaezerstraat. Met

mijn 16 jaar kon ik gaan werken bij
de bakkerszaak van Van Gorkum in
de Buizerdlaan. Daar kwamen op de
maandagochtend dames van V&D
broodjes gesmeerd met boter kopen.
Toen moesten zij wat anders. Gelukkig
konden mijn ouders ruilen met een
familie Copier uit de Wielewaal. Zij
in de winkel verder met Jansen en wij
naar de Wielewaal. Ik ben daar ook
getrouwd in 1955 en er nog drie jaar
blijven wonen, want huizen waren
er niet. Toen ben ik in verwachting

geraakt, maar een kind kon er daar
helemaal niet bij. Gelukkig kreeg mijn
man via de Shell een huis in Hoogvliet. Daar woon ik nog, maar sinds drie
jaar alleen. Ik ben nu 88 jaar. Wat leuk
om zo terug te reageren en wat was
het anders toen... Toen was geluk heel
gewoon.
Grada Nettenbreijers-van Otterloo
robdezeehond@yahoo.com

CCtje In plaats van…

c foto burosolo.nl

Als ik straks dood ben, en dat gaat natuurlijk een keer gebeuren,
dan mag de wetenschap mijn stoffelijk overschot hebben. Ik hoop
van harte dat er dan nog iets voor ze aan te prutsen valt. Zal wel,
want zo slecht heb ik nou ook weer niet geleefd.

Cox Column

Redelijk gezond eigenlijk, bijvoorbeeld
nooit gesnoven of geblowd. Gegeten
heb ik ook altijd matig, geholpen
door het feit dat ik eigenlijk niets
lust, behalve normaal eten. Eigenlijk
verbaast het mij dat ik niet graatmager
ben, maar dan schieten er behulpzame
mensen toe die me er op wijzen dat ik
wel drink. Dat is waar. Ik drink nooit
voor vieren, dat heb ik nog geleerd van
dokter Rinus Pannekoek.
Als je een dag op de een of andere manier meedraaide, daar in dat verrukkelijke huis op Henegouwerlaan, ik meen
drieëntachtig, hij schreef bijvoorbeeld
wel eens mee aan een programma van
me in mijn begintijd, hij was een zeer
goede tekstschrijver, dan kwamen even
na vieren de glazen en de flessen pas op
tafel. Dus drink ik nog altijd mijn eerste Oude Blankenheym (met de baard)
als de klok vier heeft geslagen.
Dan volgt er nog wel een tweede, en
ook nog wel een derde als ik in de

keuken bezig ben, en een glaasje wijn
bij de maaltijd ontzeg ik mij ook niet,
en dan zeggen ze dat het daardoor
komt, “dat er teveel suiker in zit”. Nou,
dat is dan maar zo, het leven moet ook
een beetje leuk blijven, dan maar niet
graatmager.
Mocht er iets mis gaan en ben ik niet
helemaal goed begrepen en gaan ze
mijn lijk naar de Zuiderbegraafplaats
brengen, met zo’n zwart rijtuig, weet
je wel, met een paar zwarte knollen
ervoor, honderden snikkende mensen
erachter, zoals alleen drugsbaronnen
zich kunnen permitteren, dan is er
ergens natuurlijk ook een gat gegraven
en daar moet ik dan in. Ik hoop dat ze
dan goed gecheckt hebben dat ik dood
ben, ik denk even aan die scene in de
film Kill Bill, waarin de actrice Uma
Thurman levend begraven is en zich
nog naar de oppervlakte werkt ook!
(De grote komiek Victor Borge zei

in een van zijn shows, zittend aan de
vleugel waarop hij net een briljante
wals wilde gaan spelen, dat deed ie dan
nooit en begon een grap te vertellen,
“Chopin is dead… so I hope… ‘cause
he’s been buried for hundred years…”
Victor Borge! Goegel hem maar. Hij
zei ook: “This pianoconcerto is written
for piano and concerto, by Rachmaninoff, who also wrote the music for it…”
Ik heb hem gezien in de Doelen, ergens
in de jaren zeventig. Hij kwam op, nam
buigend het applaus in ontvangst en
toen hij weer recht stond ontsnapte er
een rookwolkje aan zijn mond. Hij zei:
“I was smoking, by the way…”)
Als het dus helemaal fout zou zijn
gegaan en ik lig met een tuin op mijn
buik, dan wil ik mettertijd ook een
mooie grafsteen. (Ik moet denken aan
een cartoon van Gumbah. Twee vrouwen staan bij een graf. Zegt een van
de twee: “Hij denkt dat ie gecremeerd
is…) ” Wat moet er op die steen staan?
De dichter Poot had het makkelijk, op
zijn steen stond “Hier ligt Poot, hij is
dood.”

Op mijn steen moet komen staan: “Als
u dit kunt lezen, bent u te dichtbij…”
Ik had eigenlijk willen schrijven over
het zogenaamde racisme. Zogenaamd
ja. Maar het leek mij beter me niet te
mengen in die slangenkuil.
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Een vrijwilliger helpt u graag bij
eenvoudige klusjes zoals:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive vakantie naar gastvrij hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, het kan nu weer !

Lamp vervangen
Schilderij ophangen
Rookmelder plaatsen
Kast in elkaar zetten
Wandbeugel ophangen
Drempel vastzetten
Gordijnen ophangen enz.

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

*

Bent u 55+ en wilt u hiervan
gebruik maken?
Meld u dan aan bij UVV Rotterdam
010 - 413 08 77

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

All Inclusive Hotel Maasduinen
Velden / Limburg
5 dagen voor € 259,00 p.p.

All Inclusive Dorf-Wangerland
Wangerland / Oost-Friesland
5 dagen va. € 287,00 p.p.

All Inclusive Hotel Gaasterland
Rijs / Friesland
5 dagen voor € 269,00 p.p.

All Inclusive Landhotel Eifelblick
Vulkaaneifel / Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud
Valkenburg / Zuid-Limburg
5 dagen voor € 265,00 p.p.

All Inclusive Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald / Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

All Inclusive Hotel Appelscha
Appelscha / Drenthe-Friesland
5 dagen voor € 269,00 p.p.

All Inclusive Hotel Brauer
Moezel/ Duitsland
5 dagen voor € 263,00 p.p.

BTR Reizen heeft en nog veel meer All Inclusive hotels met veel voordeel

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

LAMMERS & van OOSSANEN

Herdacht worden
zoals u bent

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

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.

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Gratis hulp nodig bij klusjes in huis?

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

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

LAMINAAT

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

setprijs

v.a. €

€ 439,00

19,75 p/m2

GRATIS GELEGD*
vanaf 10m2

Wist u dat wij:

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

S��i�����
Ne���l�n���
�

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

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

www.seniorenhulp.com

Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600

www.stroobandtandtechniek.nl

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

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

•

Kronen
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Beroemde blikvanger van Rotterdam
‘De Verwoeste Stad’ heet het beeld dat vier weken geleden op de raadplaat stond.
Maar veel Rotterdammers noemen het kortweg ‘Zadkine’. Naar de maker, Ossip
Zadkine. Het verbeeldt een mens zonder hart, wat symbool staat voor het weggerukte hart uit de stad door het bombardement van 1940. Velen weten dat en
hebben er hun herinneringen aan. Het beeld is misschien wel de beroemdste blikvanger van Rotterdam.
Ria de Graaf: “Dit is het beroemde beeld,
gemaakt door O. Zadkine, de ‘verwoeste stad’.
Het stelt voor het uitgerukte hart, naar aanleiding
van het bombarderen van het stadscentrum in mei
1940. Het staat op Plein 1940. Een prachtig beeld,
een bezoekje zeker waard!”
Ruud Kuipers: “Dit is ‘de verwoeste stad’ en staat
op de kop van de Leuvehaven, op het Plein 1940,
naast het Maritiem Museum. Het is gemaakt
door Ossip Zadkine, een Franse beeldhouwer van
Russische komaf. Het beeld is van brons en stelt
een menselijke ﬁguur voor zonder hart, symbool
voor het hart van Rotterdam dat verloren ging
bij het bombardement. ‘De verwoeste stad’ is
het symbool geworden voor het gebombardeerde
stadshart van Rotterdam en is een van de bekendste oorlogsmonumenten van West-Europa. Het
beeld is een schenking van De Bijenkorf en een
van de voorwaarden was dat het altijd op Plein
1940 zou blijven staan. Nu, 80 jaar na het bombardement, heeft Rotterdam een nieuw Hart, een
Hart dat klopt zoals het nog nooit geklopt heeft.”
E.E.J.T. Schroots: “Na het plaatsen van het beeld
‘De Verwoeste Stad’ ontstond er een typisch
Rotterdamse uitdrukking. En wel; ‘Mijn vrouw is
net Zadkine. Ze heeft geen hart in haar lijf en haar
handen staan verkeerd.”
Dirk Mostert: “Het moet rond half april of nog

iets eerder zijn geweest dat ik, vanaf de bovenste
verdieping van Gerzon’s Modemagazijnen, een
trailer met oplegger het Plein 1940 zag opdraaien
met een geheimzinnige lading aan boord, verborgen onder een groot zeil. Op die bovenste verdieping was de zogeheten ‘studio’ en daar werkte
ik sinds 1952 met veel plezier als leerling-decorateur. Je behoorde in die tijd tot de zogenaamde
‘artistiekelingen’ als je in zo’n vak zat en zeker
als je dan ook nog op de Academie voor Beeldende Kunst studeerde (avondopleiding). U kunt
mijn opwinding begrijpen toen bleek dat er onder
dat zeil een beeld bleek te liggen. Dat moest
‘De Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine zijn,
waarover ik in de krant had gelezen dat dat zou
komen. Nou was het zo geregeld bij het feodale
Gerzon dat je niet zomaar naar buiten kon hollen
in jouw lunchtijd. Daarvoor was toestemming nodig van de chef, de heer Dekker, een zogenaamd
partibriefje. Dat was gelukkig snel geregeld. Mijn
chef had wel begrip voor mijn opwinding. En zo
geschiedde dat ik, gewapend met mijn Agfa Clack
(die ik altijd met mij meesleepte in die tijd), van
een nog liggend beeld op die trailer een foto
maakte. Wat een opwinding. Het verdere verloop:
het op de sokkel plaatsen en de latere plechtige
onthulling op 15 mei werden natuurlijk op de voet
gevolgd vanuit onze hoge uitkijkpost. Er was in
het begin nogal wat weerstand tegen dat ‘gekke’
beeld met dat gat in z’n lijf en zoals dat gaat in
Rotterdam kreeg het beeld al snel de bijnaam ‘Jan

Ken je dit nog?
Ken je dit nog? Meisjes in de
weer met het maken van een
fraaie haarcoupe. Waar speelde
het zich af? Was u daar ook?
Wat herinnert u zich ervan? Of
heeft u andere kappersverhalen
uit de dameskapsalon?
Wij zijn weer heel nieuwsgierig
naar al uw anekdotes, verhalen
en herinneringen. Schrijf ons!
Dat kan naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.
deoudrotterdammer.nl kunt u
de foto ook in groot formaat
bekijken.
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Gat’. Dat was snel over en het beeld werd breed
omarmd en begrepen. Helaas ben ik die foto’s en
negatieven bij een van mijn vele verhuizingen
kwijtgeraakt, dus het bewijs van mijn verhaal kan
ik niet meer leveren.”
Arie Bruinsma: “Hé, daar hebben we Jan Gat,
dacht ik, toen ik jullie Ken je dit nog-foto van 9
juni zag. Het beeld van Zadkine, dat zo onlosmakelijk aan onze Maasstad is verbonden. Ik ben
er nog niet zolang geleden geweest, toen er een
soort riksja met een gids en achterin twee Duitsers stopte. Die gids begon in het Duits een heel
verhaal over de oorlog. Best pikant natuurlijk met
twee Duitsers, wel duidelijk van na de oorlog,
over het bombardement en de betekenis van dit
beeld. Die Duitsers kwamen volgens mij van een
cruiseschip dat in de buurt van de Erasmusbrug
lag afgemeerd, als ik het allemaal goed begreep.
De gids deed het keurig en zijn gasten waren echt
onder de indruk. Die functie kunnen beelden dus
ook hebben, dacht ik gisteren, kijkend naar de
‘beeldenstorm’ op televisie.”
Fons Nijpels; “Natuurlijk ken ik dit (nog)! Het is
het iconische beeld ‘De Verwoeste Stad’ gemaakt
door Zadkine en door De Bijenkorf na de oorlog
aan de stad geschonken. In de volksmond ‘Jan
Gat’ genoemd. Het beeld imponeert en ontroert
me nog steeds zeer regelmatig. Het is zeker
het mooiste beeld van Rotterdam. Op de foto

staat het nog frank en vrij in het zicht, om de
vele passanten te herinneren aan dat vreselijke
bombardement van 1940. Helaas is inmiddels aan
dat vrije zicht een einde gekomen door de bouw
van het Maritiem Museum. En verder is het ook
in de schaduw gekomen van het hoge ﬂatgebouw
aan de oostzijde. Langzamerhand is het beeld dus
terecht gekomen in een achteraf hoekje en raakt
het op deze manier steeds verder uit beeld en het
collectief geheugen. Hoog tijd om deze situatie te
veranderen, want dit beeld verdient de allerbeste
plek die er in Rotterdam te vinden is!
Er is al diverse malen actie gevoerd om het beeld
te verplaatsen naar het Stationsplein, waar het
weer midden in de huidige samenleving terecht
zou komen. Daar hoort het thuis, de herinnering
aan 1940 mag niet verloren gaan. Die plek is
tevens zeer passend aan het begin (of einde) van
de beeldenboulevard naar het Boymans Museum,
en de brandgrens van de Verwoeste Stad. Hoe het
er op die plek zou uitzien heeft illustrator Bart
van Leeuwen getekend (zie de illustratie) onderaan deze pagina). Ook bekende Rotterdammers,
waaronder mevrouw Neelie Kroes, hebben zich
hartstochtelijk voorstander getoond van verplaatsing van het beeld naar deze plek. Het zou mooi
zijn als ‘De Oud-Rotterdammer’ en zijn vele lezers een duit in het zakje gaan doen. Laat Zadkine
spoedig verhuizen naar het Stationsplein!”

Een schets van hoe het beeld van Zadkine zou staan als het voor het Centraal Station zou worden geplaatst. Illustratie Bart
van Leeuwen, zie reactie Fons Nijpels.

pagina 6

Dinsdag 7 juli 2020

BLONK

VERHUIZINGEN

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

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,-

B
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BANK 2,5 ZITS
IN LEER VANAF

€ 2.095,-

BANK 2,5 ZITS
IN STOF VANAF

€ 1.745,-

FAUTEUIL
IN LEER VANAF

€ 1.145,-

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
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Uit de praktijk
Veel van onze klanten hebben geen
kinderen of kinderen die buiten beeld
zijn geraakt. Na het overlijden is het
de kunst de erfgenamen op te sporen,
zodat ze eventueel de uitvaartplechtigheid kunnen bijwonen en afscheid
kunnen nemen. Op zulke momenten
zijn internet en sociale media dankbare
hulpmiddelen. Zo ook bij een 93-jarige
dame die overleed en in haar testament
twee erfgenamen had opgenomen die
beiden overleden bleken. Als we dat bij
leven al weten, adviseren we een nieuw
testament te laten maken, maar dat
bleek in deze situatie – mevrouw was
dement – niet meer mogelijk. Gelukkig
kwam de achternaam niet veel voor en
met voorzichtig polsen van contacten
op Facebook en LinkedIn kwamen al
snel wat personen op die ons weer in
contact konden brengen met erfgenamen van onze klant. Natuurlijk is het
beter zoveel mogelijk voor te bereiden
(dat advies is niet nieuw), maar soms
lukt dat niet of niet meer. Heeft u
niet zo’n bijzondere achternaam dan
is het belangrijk de afwikkelaar een
handje te helpen. Als de notaris dit moet
onderzoeken, gaat daar vaak veel tijd
overheen (plus kosten). Afscheid nemen
is dan niet meer mogelijk.
Heeft u ook een vraag over erven en/
of schenken, maak dan een afspraak bij
ons op kantoor of voor een van onze
vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Vanaf juli kan dat door de versoepeling
van de coronaregels weer op locatie
(Spijkenisse, Schiebroek en Prinsenland). Bel 010-3130823.
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Vruchtgebruik erven
te zetten en grote uitgaven van die
rekening te betalen. Op die manier is
voor de bloot eigenaren én voor uw
(eventuele andere) erfgenamen direct
duidelijk wat over is van dat waar u
het vruchtgebruik over had gekregen.

Mijn man is een paar maanden geleden overleden. Volgens het testament uit 2000
heb ik vruchtgebruik van de
gehele nalatenschap verkregen. De oudste zoon van mijn
man eist desondanks zijn
erfdeel op, moet ik hem dat
geven?
Volgens het testament van uw man
krijgen zijn kinderen het (bloot)
eigendom van de erfenis en u het
vruchtgebruik (oftewel: u mag alles
blijven gebruiken). Daarmee heeft
zijn zoon dus zijn erfdeel al gekregen;
hij kan er alleen nog niets mee. Dat
vruchtgebruik heeft u in principe totdat u zelf komt te overlijden. Er kan
in het testament echter ook bepaald
zijn dat dit op een ander moment
ophoudt, bijvoorbeeld bij faillissement, hertrouwen of opname in een
zorginstelling. Als het vruchtgebruik
eindigt, krijgen de kinderen op dat
moment automatisch de volle eigendom van het vermogen waarop het
gebruik rustte.

Parkeerplaats kopen
De overdrachtsbelasting voor woningen is twee procent, voor andere objecten zes procent. Een parkeerplaats/
garage is zo’n ander object, tenzij de
parkeerplaats min of meer verbonden is aan de woning zelf. Denk
daarbij aan een parkeerplaats onder
het woongebouw of een woning die
verbonden is met de parkeerplaats/
garage.
Is dat niet zo, dan moet er bij de koop
van een parkeerplaats zes procent
overdrachtsbelasting betaald worden.
De bedoeling van partijen
Als we onze belangen na een overlijden verdedigen, hebben we niet
altijd oog voor wat de overledene
misschien bedoeld zou hebben. Is er
een codicil gemaakt waarin goederen
zijn opgenomen die niet per codicil
vermaakt kunnen worden, dan kunt u
formeel die bepaling negeren.
Is bijvoorbeeld een tuinhuisje
vermaakt en heeft de ontvanger daar
zelf aan meebetaald en mee helpen
opknappen dan is het per codicil
vermaken niet de juiste weg. De
erfgenamen kunnen echter wel de
bedoeling van partijen waarderen en
op grond daarvan het tuinhuisje toch

Bij testament kunnen de bevoegdheden van de vruchtgebruiker worden
uitgebreid. Zonder uitbreiding moet
de vruchtgebruiker voor bijvoorbeeld
verkoop of vestiging hypotheek
toestemming vragen aan de bloot
eigenaren. Zo kan in het testament
aan de vruchtgebruiker het recht tot
vervreemding en vertering worden
gegeven. Deze extra rechten heeft
uw man u in zijn testament gegeven.
Als u bijvoorbeeld het geld van de

rekening van uw man nodig heeft om
in uw levensonderhoud te kunnen
voorzien, mag u dit hierdoor gewoon
gebruiken.
Om later uw eigen kinderen niet in
de problemen te brengen, is het wel
verstandig een goede administratie bij
te houden van hetgeen waarover u het
vruchtgebruik heeft verkregen en hoe
u heeft ingeteerd. Als de erfenis voornamelijk geld is, kan dit eenvoudig
door dit op een aparte bankrekening

Overweegt u na enige tijd van het
vruchtgebruik af te zien, zodat de
kinderen/erfgenamen van uw man al
eerder het volle eigendom krijgen,
pas dan op, want er kan sprake zijn
van schenking. Door alvast het
vruchtgebruik aan de bloot eigenaren
‘te geven’ zouden ze op dat moment
de volle waarde van de nalatenschap hebben en alleen over de bloot
eigendom belasting hebben betaald.
U snapt dat ze dat in Den Haag maar
niks vinden en heffen daarom over die
waarde-aangroei schenkbelasting.
Nog iets over de aangifte inkomstenbelasting: omdat u het vruchtgebruik door middel van erfrecht heeft
verkregen, geeft u als vruchtgebruiker
het bezit op in box 3 bij de aangifte
inkomstenbelasting. De erven, de
bloot eigenaren, geven niets op. Let
wel op dat het vruchtgebruik ook
daadwerkelijk juridisch (binnen twee
jaar) gevestigd wordt; dit wordt in de
praktijk vaak vergeten.

Gebruik azijn In het schap van
de wasmiddelen is een keur aan
merken en middelen te koop. Loop
eens iets verder en kies azijn als
wasverzachter. Het is aanzienlijk
goedkoper. Bijkomend voordeel:
de kleuren blijven mooier.
overdragen.
Kunst als erfbelasting
Bevinden zich in een nalatenschap
kunstvoorwerpen, dan kunnen die gebruikt worden om de erfbelasting te
betalen. De voorwerpen moeten dan
van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang zijn. Een speciale commissie beoordeelt of het aangeboden
kunstvoorwerp daar aan voldoet. Is
dat zo, dan kunt u de erfbelasting met
het kunstvoorwerp betalen en krijgt u
zelfs 20 procent bonus.
Mondelinge overeenkomst
Er is vaak discussie of een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig is.
Het antwoord is in principe: ja. Maar
helaas heeft u voor een mondelinge
overeenkomst tenminste twee partijen
nodig met een goed geheugen die
bovendien kunnen zeggen wat overeengekomen is.

Aan een mondelinge overeenkomst
met een overledene heeft u niet zoveel. Schenkt of verkoopt iemand iets
aan u waarvan u mag verwachten dat
er na overlijden heibel over ontstaat,
zorg dan dat die schenking of koop
op papier staat, dat scheelt later een
hoop ‘gezeur’ bij de afwikkeling.

Voorkom ruzie Bij afwikkeling van een nalatenschap is het
verstandig de zakelijke kant zoveel
mogelijk zakelijk te bekijken.
Ruzie maken maakt een afwikkeling duurder. Over emoties heen
stappen is niet altijd eenvoudig,
maar bespaart kosten én tijd.

Bijzonder inkomen
Bij de afkoop van een klein pensioen
of een pensioenbetaling achteraf kan
het inkomen in een jaar aanzienlijk
hoger uitvallen. Het gevolg kan zijn
dat de huurtoeslag gestopt wordt en
terugbetaald moet worden.
Door bezwaar te maken tegen de
nieuwe beschikking met als argument
dat dit extra inkomen bijzonder
inkomen is, herstelt u uw recht op
huurtoeslag en hoeft u niet of minder
terug te betalen.

Niet te hoog verzekerd?
Een nieuwe auto verzekert u all
risk. Maar na enige jaren keert
de verzekering geen nieuwe auto
meer uit. Meestal wordt een all
risk autoverzekering 6 jaar aangehouden, een WA cascoverzekering
11 jaar. Daarna volstaat een WAverzekering.
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Viku Carpet cleaning

Gratis hulp nodig bij digitale vragen?

ZOMERTOER

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

Een vrijwilliger helpt u graag bij
digitale vragen zoals:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gebruik van computer en tablet
Videobellen
Veilig internet gebruik
E-mailen en WhatsAppen
Social Media
Apps downloaden
Opschonen van de computer
Digitale regelzaken enz.

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

*

Bent u 55+ en wilt u gebruik
maken van DigiMaatje?
Meld u dan aan bij UVV Rotterdam
010 - 413 08 77

Aanbieding geldig t/m zaterdag 18/07:

OP VAKANTIE
IN EIGEN REGIO

Lunchhapje
Zalm
of
Tonijn
Nu 3.99 per stuk

2 voor

7,

50

• 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

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 Ro�erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen
op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering
mogelijk, zelfs met een klein budget.
Ook in Rotterdam en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

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

Goetzee
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Darten met George Best in Marbella
Toen ik onlangs op Fox een film zat te bekijken over het wilde
leven van George Best, een van de beste voetballers ooit, kwamen er weer oude herinneringen naar boven. Hij werd ook wel de
vijfde Beatle genoemd trouwens. Elly, mijn toenmalige vrouw, en
ik hebben hem ooit ontmoet in Marbella, waar hij toen woonde.
In een Hollands barretje, gerund door
twee Rotterdammers, bood hij ons een
biertje aan en vroeg of we zin hadden
in een potje darts. Toen herkende ik
hem pas. Ik had nog nooit gedart, het
was ver voor de tijd van Raymond van
Barneveld, en wij kregen dus vervolgens dartles van George. Dat kan niet
iedereen zeggen toch?
Disco
Later, na ettelijke biertjes, vroeg hij
of we zin hadden mee te gaan naar
een tamelijk chique, dure disco; hij
trakteerde. De eigenaar van die disco
was Don Jaime, de broer van koningin
Fabiola van België. Hij was bekend
als het zwarte schaap van de familie.
Toen we bij de disco arriveerden,
bleek er een lange rij voor de ingang
te staan, maar wij mochten zo doorlopen; wij waren immers gasten van
George Best. Eenmaal binnen had hij
binnen een mum van tijd een schare
blonde vrouwen om zich heen hangen,
maar dat was hij gewend. We hebben tot diep in de nacht gelachen en

gedronken. Een mooie herinnering aan
een bijzonder mens.
Traveller cheques
Tijdens diezelfde vakantie in Marbella
maakten we nog iets memorabels mee.
In die tijd nam je Traveller cheques
mee; die waren verzekerd, wat een
veilig gevoel gaf. Wij hadden ze in
dollars. De peseta’s waren bijna op,
dus wij naar de bank, die in hetzelfde
straatje zat als ons hotel. Ik wisselde een cheque van 100 dollar voor
peseta’s. Dat ging over drie schijven
te weten: kassier, controleur en uitbetaalmedewerker.
We kregen een enorme stapel Spaanse
biljetten en, nu komt het... we bleken
ruim 800 gulden teveel uitbetaald te
hebben gekregen.
Ik dacht, wellicht is er iets met de
dollarkoers gebeurd, maar de inmiddels aangeschafte Telegraaf (die je
natuurlijk alleen in de vakantie leest)
gaf geen helderheid. Het bleek dus
een foutje van de bank. De rest van de
vakantie durfden we niet meer langs

die bank te lopen, je begrijpt waarom.
Het geld hebben we vervolgens goed
besteed, onder andere aan de inwendige mens en dure Spaanse cowboylaarsjes voor onze kleine neefjes. Het
was in veel opzichten een bijzondere
vakantie, want het gaat nog even door.
Vuelta
Marbella was in dat jaar etappeplaats
van de Vuelta (Ronde van Spanje).
Hierin reed ook Fedor den Hertog
mee. Als amateur won hij alles wat los
en vast zat, maar bij de profs heeft hij
nooit veel potten kunnen breken. We
staan nog samen met hem op de foto,
helaas niet meer te vinden.
De volgende ochtend ging ik even een
krantje kopen toen ik achter me een
stem hoorde die me bekend in de oren
klonk. Toen ik me omdraaide stond
ik oog in oog met... Rudi Carrell, hij
woonde toen in Marbella.
Al met al erg leuke herinneringen aan
een bijzondere vakantie. Alleen jammer dat we de foto’s niet meer hebben.
Toen nam je een rolletje van 24 of 48
opnames mee en tegenwoordig komen
ze gerust met vier- of vijfhonderd
digitale foto’s thuis.
Bob Postmus
06-40316850

George Best voor een interland van Wales tegen Oranje in De Kuip. (foto: Anefo/Nationaal
Archief)

Effe dansen in café Hollandais
Een oproepje in De Oud-Rotterdammer geeft dikwijls resultaat!
Af en toe vraag ik in deze rubriek de lezers mij te helpen aan
oude privé caféfoto’s, die ik kan plaatsten in mijn nieuw te
verschijnen documentaire caféboek. Afgelopen maand was het
weer eens bingo. De bejaarde Rotterdammer Arie Vriethoff, wonend op het Pompenburg, mailde mij twee prijsfoto’s.
Beide sfeerbeelden zijn in 1963
geschoten door een straatfotograaf,
opererend onder de naam Peet aan de
1e IJzerstraat 41a.
Vriethoff aan het woord: “Op een
koude februari-avond en een keer in
april legde die Peet met zijn camera
bijgaande sfeerbeelden vast. Prachtig
hoe beide dames – met getoupeerd
kapsel – zonder gene een dansje
wagen in café Hollandais. Tussen hen
in, met zijn handen klappend, staat een
zekere ‘Champagne Willem’ en helemaal rechts in het hoekje zit ik zelf.”
Koppelbaas
“Ik kwam dagelijks in deze kroeg, die
gevestigd was aan de Josephlaan nr. 4.
Ik woonde om de hoek aan de WestKruiskade en werkte voor een koppelbaas in het fruit. Ik verdiende toen op
één dag 25 gulden cash in het handje.
Dat was vreselijk veel geld, want ik
was nog een puber. Een biertje kostte
toen veertig cent, ik had dus genoeg
te verteren. Ik kocht van de straatfotograaf de ansichten. Ik heb de prints

altijd bewaard in een enveloppe.”
Pijpenla
Café Hollandais was een enorm lange
pijpenla, want er was nóg een ingang
aan de Josephstraat. Er kwamen
voornamelijk jongeren in het café. Er
werd regelmatig buiten geknokt. Soms
kwamen er straatvechters uit Berkel,
die het dan tegen ons opnamen. Ik kan
zo vijf, zes namen van ‘onze’ vechters
noemen. De enige die ik nog weleens
zie is Joop Hofman.”
Uitbaters
“Op de groepsfoto zie je dezelfde
Willem pontiﬁcaal zitten in witte jas
en met een fraaie hoed. Hij reed in een
heuse Jaguar. Hoe hij aan zijn geld
kwam, weet ik niet meer. Rechts op
de foto zie je Leni en Nelis Steinbach.
Zij waren de uitbaters van het café. Ze
hebben het in Hollandais niet zo lang
volgehouden. Nelis hield iets te veel
van vieuxjes. Ach ja, ik ging verhuizen en dan kom je automatisch weer
in een andere buurtkroeg terecht. Maar

heel gek, je voorzichtige biertjes in je
eerste ‘eigen’ kroeg, zoiets vergeet je
nooit!”
Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

Inschrijven voor boek Rotterdamse Cafés, deel 5
Medio oktober a.s. verschijnt het boek Rotterdamse Cafés, deel 5. Salontafelformaat 24 x 34,5 cm; full colour; 160 blz. Winkelprijs: 52,00 euro. Wanneer u
inschrijft op het boek krijgt u 25 % korting en betaalt u 39,75 euro. Uw naam
komt dan in het boek, uiteraard zonder adres. U krijgt het boek franco vrij
thuis bezorgd. U wordt verzocht het bedrag van 39,75 euro over te maken op
banknr. NL 98 ABNA 0243420684 t.n.v. J. Boddaert.

Let op! Vermeld bij het overmaken altijd uw huisadres. De
banken verstrekken geen adressen.
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Pop-up expositie Holland Popfestival 50 jaar

In 1970 vond het Holland Popfestival in het Kralingse Bos in Rotterdam plaats. Deze historische
gebeurtenis wordt in Kralingen herdacht met een bijzondere pop-up expositie in de zomer in
voorheen Galerie Kralingen. Een expositie met archiefmateriaal van de toenmalige organisatoren
Georges Knap en Berry Visser, films en foto’s van o.a. Johannes Odé en Jan Louman en 11 gedichten van Rotterdamse dichters (Manuel Kneepkens, Ton Huizer, Joop van der Hor, Hans Wap,
Jana Beranova, Peggy Verzett, Peter Swanborn, Rien Vroegindeweij, Reinier van Mourik, Jan
Oudenaarden en Joop van den Bos) geïnspireerd op het popfestival en/of de toenmalig veranderende tijdgeest. Ontmoet Georges Knap in VOORHEEN GALERIE KRALINGEN, Gashouderstraat
9, 3061 EH Rotterdam, 26 juni t/m 26 juli 2020, vr, za & zo van 14 – 17 uur. Toegang gratis.

Tot en met zondag 26 juli
Pop-up expositie Holland Popfestival 50 jaar
In Voorheen Galerie Kralingen is een prachtige expositie
te zien over deze historische gebeurtenis van 50 jaar
geleden. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van
14.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. (Zie ook elders op
deze pagina.)

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een
brief ontvangen van het CBR waarin staat dat
u door een onafhankelijk oogarts aanvullend
gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken
met maculadegeneratie, glaucoom of staar, ziet u
minder dan gemiddeld of hebt u al langer dan tien
jaar diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht?
Vanwege het coronavirus zijn er momenteel
minder oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19)
en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze
kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 010-2361939 (di t/m
za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct
naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.
nl – www.dehesse.nl

De museumtram rijdt weer!

U kunt weer met de RoMeO-tramtour op pad. Zonder mondkapje (of mét als u dat wilt, maar het
is niet verplicht) een nostalgische tramrit maken van 75 minuten door Rotterdam. Als passagier
zit je comfortabel op anderhalve meter van elkaar en er gaan niet meer dan 19 mensen per tram
mee. Reserveren is wel nodig, want er is geen kaartverkoop op de tram. Zie elders op deze
pagina voor meer details.

Leefgoed Beeldentuin in combinatie met lekker uit eten

In de jaarlijkse Beeldentuin staan indrukwekkende beelden, maar deze keer is er ook
land art. U kunt de expositie van woensdag
tot en met zondag bezoeken. De toegang
is gratis. De Beeldentuin blijft open tot 13
september. U kunt een bezoek combineren
met een romantisch avondje mosselen eten
op zaterdag 11 juli of dineren met levende
muziek op zondag 19 juli in de schitterende
De Kas die in de Beeldentuin staat. A la
carte Restaurant & terras De Dames op het
Leefgoed is op dezelfde dagen geopend
van 11 tot 22 uur. Terras en lunch gaat zonder reserveren. Dineren uitsluitend op reservering.
Het prachtige Leefgoed vindt u aan de rand van Park Hitland bij de historische werkhaven van
Ver-Hitland midden in de natuur op een kwartiertje van centrum Rotterdam, Groenendijk 325,
Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren gratis. e-bike opladen mogelijk. Reserveren, boeken, het
menu en de rest van het culturele en culinaire programma: Leefgoed.nl/agenda, of via telefoon
0180-323 414.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen.
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag.
Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst
advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting
van oma. Ergens ligt nog een potje
met oude sieraden. Dat oude beeldje
of die zilveren miniatuurtjes in de
kast, zijn die nog wat waard? En
hebben die oude onderscheidingen
en militaire spulletjes nog waarde?
Allemaal vragen met betrekking
tot goud, zilver, kunst en curiosa
of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis
en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

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

Zaterdagen 11 en 18 juli
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 11
en 18 juli. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Corona-maatregelen. Op afspraak:
010-2361939 (di t/m za).

Elke woensdag, zaterdag en zondag
Reis terug in de tijd in de museumtram, zonder mondkapje

Met de RoMeO-tramtour 2020
maak je een leuke nostalgische
tramrit van 75 minuten door
Rotterdam. De passagiers zitten comfortabel op 1,5 meter
afstand van elkaar, mondkapjes
niet verplicht. Keuze uit verschillende routes door onder andere
Kralingen, Blijdorp en Crooswijk.
En over de Erasmusbrug naar De
Kuip! Iedere generatie kan terug
naar zijn eigen jeugd: kies voor
de ‘Düwag’ uit 1964 of de ‘Vierasser’ uit 1931. Begin- en eindpunt: Willemsplein, onderweg in-/uitstappen kan niet Tickets 10 euro. Boeken via www.stichtingromeo.nl , tot 72 uur vóór vertrek. Slechts 19
plaatsen per rit! Geen kaartverkoop op de tram.

Iedere woensdag tot en met zondag
Beeldentuin op Leefgoed de Olifant

Op Leefgoed de Olifant is deze zomer de Beeldentuin van woensdag tot en met zondag geopend. Meer
dan 40 indrukwekkende beelden en land art in een prachtige entourage. Groenendijk 325, Ver-Hitland,
Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen.
Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn
van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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Thobi van Driel, levenslang CVV’er
Thobi van Driel begon in 1954 als 9-jarige aspirant bij CVV en heeft die club nooit meer verlaten, zij
het dan dat de fusieclub tegenwoordig FC Charlois heet.
“Wij woonden indertijd in de Ebenhaëzerstraat en achter de kerk op de
Carnissesingel lagen de velden van
Spartaan ’20, DCL en Transvalia”,
weet Thobi nog goed.
CVV speelde aanvankelijk op een
veld in de Klaverstraat maar verhuisde
begin 50’er jaren naar een nieuw complex aan de Abraham van Stolkweg in
de Wielewaal. Dat was van huis wel
wat verder weg. “Mijn vader, Cees
van Driel, trainde als lid van CVV de
aspiranten. Hij was stratenmaker dus
hij trainde gewoon in z’n Manchesterbroek. Moest kunnen. Hij liet de keus
aan mij waar ik lid wilde worden: als

Thobi van Driel

ik lid werd van CVV betaalde hij de
contributie, als ik koos voor bijvoorbeeld DCL, de straat uit en ik was
er, moest ik dat zelf betalen van mijn
zakgeldje. Dat was geen moeilijke
keus voor mij”, lacht Thobi nu. En zo
begon zijn nu 66-jarige voetbalcarrière
bij CVV.
Kampioen van Nederland
Als voetballer reikte hij tot de selectie
maar was vaak tweede keus. Niet zo
vreemd want hij zat precies tussen
twee teams die geschiedenis hebben
geschreven. “Ik was de jongste in de
groep van onder meer Sjaak Roggeveen, Cor Treuren en Harry Smit,
die onder trainer André Corveleyn
kampioen van Nederland werd. En
ik was de oudste in de groep van
o.a. Arie van der Sluis, Jan Bruijs en
Maarten Polderman waarmee trainer
Leen Admiraal in 1976 kampioen in
de hoofdklasse werd. Ik was er bij en
da’s ook veel waard’, zegt Thobi nu
nog trots.
Thobi van Driel stopte met actief
voetballen door blessure gevoelige
knieën maar werd daardoor wel weer
de jongste voorzitter van zijn club.

Een waardig opvolger van de legendarische Arie van Bokkum, in zijn
actieve jaren behorend tot het ‘kwartet
der grote preases’: Arie van Bokkum
(CVV), Dirk Nijs (De Musschen),
Paul Thomas (Overmaas) en Gerrit
Been (DHZ).
Hoed met poen
Thobi leerde het ‘bestuursvak’ dus
kennen onder Arie van Bokkum.
“Kees Kleingeld was de penningmeester, mooie naam voor iemand die op
de centjes moest passen. Op maandag
hadden we het altijd extra druk. CVV
had indertijd behoorlijke recettes en
daarvoor moesten we, naar ik meen,
drie procent afdragen aan de KNVB.
We hielden dat bij in een boek en
noteerden daarin ook de kantine opbrengsten. Als alles klaar was gingen
we nog even naar café Goof Meijer op
de Slinge. Kleingeld droeg altijd een
hoed, in het café legde hij zijn hoed,
met de kantine opbrengst daarin, op de
kapstok. Zou je nu niet meer moeten
doen.
Nog een aardige: Als de jeugd van
FC Charlois nu uit moet spelen bij
Spartaan ’20, vragen ze of ze met

Thobi van Driel in actie.

de auto gebracht kunnen worden.
Indertijd was het zo dat als het C-elftal
naar Fortuna Vlaardingen moest,
gingen de boys onder leiding van
bestuurslid Jan van de Peerle lopend
naar het beginpunt van bus 42 op de
Boergoensevliet, één keer overstappen en ze waren allemaal op tijd bij
Fortuna Vlaardingen”. Noem het maar
de veranderde tijd.
Tegenwoordig draagt Thobi van
Driel dus zijn ervaren steentje bij
als Vicevoorzitter van FC Charlois.
De fusieclub van CVV- Mercurius,
DEHMusschen. “De club heeft zo’n

800 leden en bestaat uit drie groepen.
Een kleine groep oud CVV’ers omdat
meerdere leden niet akkoord gingen
met de fusie. Ook een kleine groep
oud DEHMusschen omdat ook daar
veel leden niet meegingen. En dan
een grote groep nieuwe leden, veelal
jongeren”, en ook dat heeft z’n charme
zegt de 75-jarige vicevoorzitter.
Bewonderenswaardig dat hij ondanks
alle verandering nog steeds enthousiast is.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Rotterdam
vanuit de wolken
8-6-1965 Hoogvliet richting Shell-raffinaderij met op voorgrond hulpsecretarie gemeente, het postkantoor. Midden loopt de Aveling met links clubgebouw
de Zevensprong en de Hoogvlietse weekmarkt aan de Sara Burgerhartweg, verder naar links ligt de Digna Johannaweg door wijk Nieuw Engeland.(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 Watermerk
BV 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

pagina 12

Dinsdag 7 juli 2020

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

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

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

IEDERE
DAG
ANDERS!

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!

>
>
>
>
>

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
Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

+ Creëren sociale werkgelegenheid
+ Ontlast milieu door hergebruik

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Fotografie: Yvonne Verhulsdonk

Hergebruik werkt!

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

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling

Voor bijzondere spullen!

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

Wij vieren feest!!
Cathay bestaat 4 jaar
In maanden juli en augustus:

€10 korting

voor elke twee volwassene gasten

VAKANTIE IN
EIGEN LAND?
Kom onbeperkt golfen op de mooiste
golfbaan van de regio!

Let op: geldig van dinsdag t/m vrijdag, niet op zaterdag
en zondag , op vertoon van klantenkaart of deze advertentie

Om zo goed mogelijk om te gaan met de
beperkende maatregelen werken we de
komende tijd met meerdere shifts.
Ronde 1: 16:00 uur-18:00 uur
Ronde 2: 18:00 uur-20:00 uur
Ronde 3: 20:00 uur-22:00 uur
We vragen je vriendelijk hier rekening
mee te houden!

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Nieuwe oogst

Frieslanders
5 kilo

€ 3,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

Vakantie in eigen land met een
buitenlands gevoel: hoogteverschillen
van maar liefst 25 meter! Golfen in een
oase van rust en een zee van ruimte.
Neem een vakantie abonnement
of een van de andere
aantrekkelijke abonnementen bij
De Hooge Rotterdamsche.

Rottebandreef 40
2661 JK Bergschenhoek
dehoogerotterdamsche.nl
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was
specialist in luchtfotografie. Over zijn werk start
voorjaar 2021 een expositie in Museum Rotterdam. Op 14 mei verscheen ook het boek ‘Rotterdam vanuit
de wolken’. En dat blijkt een absolute bestseller. Het boek geeft
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit
de lucht gezien. Het 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!

pagina 13

De Tweede Wereldoorlog in
honderd foto’s

Eerste Bezig Boek

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 en is eind
april uitgekomen.

€ 39,95

€ 22,95

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

€ 19,95
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam

Voor altijd Rotterdam
‘Voor altijd Rotterdam’ is zonder
twijfel één van de mooiste fotoboeken
over Rotterdam dat afgelopen jaren
is uitgekomen. Het toont werk van
de Rotterdamse persfotograaf Daniël
van der Ven. Zijn foto’s vertellen
verhalen en doen verlangen naar het
Rotterdam van toen. Afgedrukt in zwart-wit tonen ze een feilloos gevoel voor belichting en compositie. Elke foto is raak.
Dit geweldige grote naslagwerk is geschreven en samengesteld
door kunsthistorica Sandra van Berkum.

€ 29,99

Kejje da nie horih dan
Een nieuw boekje van schrijver
Herco Kruik over de Rotterdamse
taal met 500 uitdrukkingen, zegswijzen en wijsheden. Van ‘Sooo,
ovvie een emmer leegpleurt’ tot
‘Hallo, kejje bek niet verder ope’.
Deze nieuwe uitgave past mooi
in de reeks eerder verschenen
boekjes Het Rotterdams ABC,
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.

€ 7,50

Set ansichtkaarten
Sterker door Strijd

Poffen

‘Sterker door strijd’ is
de wapenspreuk van
Rotterdam, maar is
op van alles en nog
wat van toepassing. Er is nu een
ansichtkaart van gemaakt en die is in een setje van tien stuks bij
De Oud-Rotterdammer te bestellen. Leuk als beterschapskaart,
als aanmoediging of oproep voor familie,vrienden en bekenden!
Per set van 10 stuks:

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.

€ 6,00

Cocky en haar man Anton boden tijdens
de Tweede Wereldoorlog illegaal
onderdak aan een Amerikaanse piloot.
Een toevallige ontmoeting met de zoon
van deze piloot zette Michael Barzilaij,
de kleinzoon van Cocky en Anton, aan tot het onderzoeken
van- en schrijven over een verborgen familiegeschiedenis. Een
reconstructie vol ontdekkingen.

€ 19,99
111 plekken in Rotterdam die je
gezien moet hebben
Rotterdam bruist, prikkelt en trekt meer bezoekers dan ooit. Maar Rotterdam is meer
dan de stad van ‘opgestroopte mouwen’,
Feyenoord, het nieuwe Centraal Station,
Erasmusbrug en Markthal. Wandel over de
West-Kruiskade. Ga op havensafari en ontdek zonnende zeehondjes op ‘Robbeneiland’. Zoek een bankje in de binnentuin
van het stadhuis. Rotterdam is een spannendste ontdekkingsreis. In deze gids leest u er alles over!

€ 24,95

€ 16,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam vanuit de wolken (Let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro)  .  .  .  .
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sterker door strijd, set ansichtkaarten van 10 stuks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voor altijd Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eerse Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
22,95
7,50
7,50
19,99
29,95
24,95
6,00
20,00
8,95
29,99
16,95
19,95

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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Uw erfcoach en meer

U kent ons van

op pagina 7 uit deze krant.

Wij informeren u op deze pagina steeds over allerlei juridische, fiscale en
financiële zaken met name op het gebied van erfrecht, erfbelasting en de
afwikkeling van nalatenschappen. Misschien heeft u zelfs al eens gebruik
gemaakt van onze spreekuren, een telefonische vraag gesteld of een
adviesgesprek gehad bij ons op kantoor.
Nieuw is ons boekje Verstandig afwikkelen en nalaten. In dit boekje

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

ondersteunen we iedereen die te maken heeft of gaat krijgen met het
afwikkelen en/of voorbereiden van een nalatenschap. Een nalatenschap kent
zeer veel aspecten. De focus ligt in ons nieuwe boekje op veel praktische
zaken en besparing van kosten.
Heeft u belangstelling voor dit boekje dan kunt u dit via de site van Akto
of telefonisch aanvragen of afhalen op een van onze erfcoach-spreekuren.
Vanwege de versoepeling van de coronamaateregelen zijn deze spreekuren
weer mogelijk op locatie (Spijkenisse, Schiebroek en Prinsenland). Het is
verstandig om hiervoor een afspraak te maken. Bel hiervoor: 010 313 08 23

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

Contact
tel: 010 – 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu
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Vriesverse maaltijden
van apetito: lekker,
gemakkelijk en betrouwbaar.
De ideale oplossing.

Direct bestellen:

0800 - 023 29 75
of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies - Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen
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Warme herinneringen aan Weesie
Al jaren loop ik met het idee
eens te schrijven over de
Rotterdamse Werktuigen- en
Machinefabriek Weesie, die
gevestigd was aan de Hoofdweg 95 in Rotterdam. Dit bedrijf heeft, tot ik 25 jaar was
en moeder werd, een grote
plaats in mijn leven gehad.
Mijn vader, Jan van Driel, ging, toen
hij bijna 18 jaar was, met zijn vader
naar Niek Weesie, die een eenmansbedrijfje had, om te vragen of hij
misschien een baantje voor hem had.
Hij had geluk en kon meteen beginnen. Tussendoor moest pa vanwege de
oorlog (razzia) ook nog naar Hamburg
om te werken, maar kwam uiteindelijk toch terug bij Weesie. Het bedrijf
breidde uit en kreeg een directie van
grotendeels familieleden. Algemeen directeur D.J. (Niek) Weesie,
technisch directeur en zwager Albert
Dijksman, financieel directeur en zwager Herman van Deursen en directeur
verkoop Pleun de Koning. Bij de administratie Lenie van Deursen-Weesie
en Paula Moerland, een nichtje van
Van Deursen. Mevrouw Weesie werd
sociaal werkster en ging bij trouwen,
geboorte en langdurige ziekte op bezoek bij de mensen met een bloemetje
en cadeautje.
Kunstbeen
Op een dag ging pa naar Niek Weesie
om te vertellen dat hij ging trouwen,
omdat hij vader werd en vroeg tegelijk
om een beetje opslag. Weesie zei: “Dat
is mooi, zeg, jij een kindje maken en
ik ervoor betalen!” Maar hij kreeg opslag. Er kwam steeds meer personeel,
gesplitst in de draaierij en werkplaats.
In de draaierij zwaaide Willem Hofman de scepter en de werkplaats werd
geleid door Bertus Bakker. Op zeker
moment kwam Henk Baas, die baas
werd over beide afdelingen. In het magazijn werkte Piet in ’t Hout, die door
een ongeluk zijn been kwijt raakte
en een kunstbeen kreeg. Hier werden
natuurlijk wel eens grappen mee uitgehaald, zoals vastlassen enzovoorts.
Als grote opdrachtgevers hadden ze
v.d.Bergh en Jurgens (de boterfabriek),
de kaarsenfabriek in Gouda en de Verenigde oliefabrieken in Zwijndrecht,
Calvé in Delft, C.Jamin in Rotterdam,

de Zachte Zeep fabriek in Maarssen,
Titaan dioxydefabriek in de Botlek en
later kwam daar ook nog Hercules in
Zwijndrecht bij.
Boter smokkelen
Er werden tanks vervaardigd en de
warmtewisselaar werd ontwikkeld. Ter
plaatse werden de apparaten gemonteerd en ook daarbij gebeurden soms
hilarische dingen. Zo vertelde pa eens
een verhaal dat ze bij Van den Bergh
en Jurgens soms boter meesmokkelden
in een katoenen zakje in hun broek.
Portiers controleerden de mannen bij
het naar huis gaan en deden steekproeven. Eén van de portiers had een
man in de smiezen, pikte hem uit de rij
en zei: “Jij bent ongeveer net zo lang
als ik, kun jij me even helpen mijn
zadel te stellen?” De smokkelaar kon
natuurlijk niet teveel tegenstribbelen
en moest op het zadel plaats nemen.
Hij hield zijn benen op de grond, maar
werd nog eens extra aangedrukt, want
hij moest goed stevig gaan zitten. Op
dat moment spoot de boter zijn gulp
uit, onder luid gelach van de wachtende werknemers.
Handigheid
Op een dag werd een buitendienst
in het leven geroepen met ploegen
verdeeld over de bedrijven, want er
waren altijd wel onderhoudswerkzaamheden of nieuwe projecten. Veel
mensen van de oude garde gingen in
de buitendienst, want dat verdiende
veel beter. Deze mensen kwamen
bijna nooit meer op het bedrijf, want
Rob Visser werd baas buitendienst en
regelde alle zaken voor hen. Wim van
de Mast en Teun Boot zijn nog een
poos voor Petrogas in Italië aan het
werk geweest, dat was heel wat toentertijd. Aan de Hoofdweg heerste een
gemoedelijke sfeer. Het was toch altijd
nog dat boerenbedrijfje met niet teveel
gereedschappen en apparatuur, dus
werden de mensen vindingrijk. Later
hoorde ik dat andere bedrijven graag
mensen van Weesie in dienst namen
vanwege die handigheid.
Een radio hadden ze nog niet in
de werkplaats, dus er werd veel
gezongen. Als Willem Buijing dan
‘Droomland’ zong klonk dat geweldig
in die grote werkplaats. Toen pa jaren
later 25 jaar in dienst was, hadden

Bertus Bakker, Adrie Dalm, Jan van Driel, onbekende, Johan Dering en Rinus van Dongen poseren bij een apparaat waar ze aan gewerkt hebben

Ap Dijksman toont het nieuwe vignet de W van Weesies warmtewisselaar

we een feest in Restaurant Engels en
gingen na afloop nog met een ploegje
naar Japie Valkhof. Daar heeft Willem
ook nog gezongen.
Centje bij
Als er plotseling overgewerkt moest
worden, ging ik op de fiets brood
brengen. Als er ‘s nachts gewerkt
moest worden, kwam pa snel thuis
eten en bracht dan altijd wel iemand
mee, zoals Henk de Rat die op het

en diverse rollades. Henk Karreman,
die na de tragische dood van Piet in ’t
Hout in het magazijn kwam werken,
zorgde voor konijnen en kwam samen
met zijn zoon dagen slachten in de garage, want er gingen ook veel konijnen
naar relaties.
Flienke dieke kiep
In 1963, toen ik naar de werkplaats
belde om pa te vertellen dat ik geslaagd was voor de ulo, was Ap Dijks-

Personeel luistert aandachtig naar de toespraak van de heer Weesie bij het 10-jarig jubileum van
Jan van Driel. Van links naar rechts: Ruud van Noord, Toon de Waal, Piet Reijneveldshoek (witte
overall?), Wim Hofman, Bertus Bakker, Bas van Wijk, Eimert Rumpt, Jan Termijn, Jan van Driel,

Noordereiland woonde. Die had de
bijnaam ‘Centje bij’. Hij vroeg namelijk regelmatig om loonsverhoging en
wilde dan een centje bij zijn uurloon.
Zo hadden we ook nog Jaap Knoop uit
Moordrecht. Je kon de klok erop gelijk
zetten dat hij altijd in het voorjaar en
in de herfst ontslag wilde, maar dat
werd altijd weer in de kiem gesmoord.
Met Sint kregen we een banketstaaf
bij de koffie en toen er een stuk over
was, nam Joop Butter, met goedvinden
van de rest, dat stuk mee naar huis. De
jongens dachten ‘we halen een geintje
uit en stoppen er een laselektrode in.
Als Nel dan ‘s avonds het stuk wil
aansnijden, stuit ze op die elektrode.
Helaas had hun zoontje de staaf uit de
broodtrommel gepakt en erin gebeten,
waardoor zijn tandje brak. Nel boos,
Joop boos, totdat ze het plan hoorden.
Zoon kreeg als troost een auto van
de dader en niemand meer boos. Met
kerst konden we kiezen uit kip, konijn

man daar toevallig om iets te vragen
en hoorde van het slagen. Als ik wilde,
kon ik gelijk komen praten, want er
was een meisje weg van kantoor en ik
kon haar plaats innemen.
In 1957 had Weesie het bedrijf Janson
overgenomen en bij dat bedrijf
woonden Piet Vallenduuk en zijn
vrouw Maatje. Zij sprak met een Duits
accent en toen zij haar briefje voor
het kerstpakket inleverde, zei ze erbij
dat ze een “flienke dieke kiep” wilde.
Dat werd natuurlijk genoteerd en was
het gezegde van de dag. Piet heeft
nog heel lang voor koffie en thee voor
ons gezorgd en het kantoor schoongemaakt. Toen hij daarmee stopte
hebben Ria, Willie en ikzelf nog een
aantal jaren op dinsdag en vrijdagavond schoongemaakt.
Ik deed de telefonische verkoop van
dommekrachten, hydrolische kriks,
assteunen enzovoorts en van de WITO
schokbrekers, een bedrijf van Willem

van der Togt (de broer van Tomado).
Ruud van ‘t Veer moest mij wegwijs
maken. Willy Moerman, Ria Reijm,
Willie Valkenburg, Geurt Dikhoff en
Frans Bek waren mijn directe collega’s. Op de tekenkamer zaten Henk
Baas (baas werkplaats), Wim van
Asperen, Piet den Uijl, Niek de Klerk
en Ton Scholten. In de draaierij o.a
Jan Termijn, Wim van de Mast, Fred
van de Reijken en Bob Donkers. In de
werkplaats Jan van Driel, Joop Butter,
Rinus van Dongen, Adrie Dalm, Aad
Schoemakers, Eimert Rumpt, Piet
Rijneveldshoek en Jan van Vliet.
De grote tanks en apparaten werden
met vrachtwagens vervoerd naar
diverse bedrijven, maar voor kleinere materialen hadden we een eigen
vrachtwagen waar Han Bel op reed.
Bij ziekte of vakantie nam Arie (mijn
man) die taken over.
Als Bertus Bakker ziek was of op
vakantie was, viel pa automatisch in
om zijn werk te doen. Toen Bertus
overleed, dacht iedereen dat Jan van
Driel de nieuwe baas werkplaats
werd. Drie mannen een psychologische test afleggen. Pa stond voor zijn
werk, beheerste het lassen als geen
ander, maar van een psychologische
test schoot hij in de stress en klapte
dicht. Toen moesten ze de best geteste
aanstellen. Dat heeft die man zo’n pijn
gedaan. Hij begon met protesteren en
uitlokken en werd uiteindelijk bij een
ruzie met Henk Baas op staande voet
ontslagen. Toen ik in 1973 moeder
werd, ben ik gestopt met werken.
Nadat een voor een de directieleden
gepensioneerd of overleden waren,
ging het bedrijf bergafwaarts. Ik heb
begrepen dat door verkeerd beleid
(leven op te grote voet) het bedrijf in
een faillissement is geëindigd.
Ik heb dit verhaal samen met onze
oude collega Bas van Wijk (83 jaar)
geschreven.
Francien de Leede-van Driel
ariedeleede@gmail.com
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Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.
Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Innovatieve sportschool
met speciaal luchtzuiveringssysteem!
Deze technologie is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek van het Zweedse Karolinska Instituut, een
grote medische universiteit.
Daaruit blijkt dat met ionisatie niet alleen fijnstof, allergenen en schimmels verwijderd worden, maar ook
in de lucht zwevende aerosolen virussen gedeactiveerd worden.
Daardoor is het risico dat een virus wordt overgedragen 97% kleiner.

Om sporters beter te beschermen tegen het corona
virus, heeft Healthcenter Rotterdam Zuid een luchtzuiveringssysteem dat aerosolen uit de lucht haalt:
minuscule druppeltjes waarin het corona virus
kan zitten. Deze spelen een belangrijke rol bij het
verspreiden van het virus, met name binnen. Ons
luchtzuiveringssysteem deactiveert de virussen in
de aerosolen dat gebeurt met twee technologieën die
gebruik maken van íonisatie. Bij de eerste krijgen de
deeltjes in de lucht via een ionisator een negatieve
lading, daardoor vallen ze op de grond of worden ze
door een positief geladen collectorplaat verwijderd.

Bij de tweede technologie wordt de lucht gezuiverd
en ververst door een combinatie van een filter en
ionisatie. Daarmee wordt volgens de importeur zelfs
99.9% procent van de virussen uit de lucht gehaald.
Bij Healthcenter Rotterdam Zuid hangt de installatie
in alle sportruimtes, bij de receptie en de lounge. Het
lijkt net of je een bos inloopt, de lucht is echt schoon!
Dat is niet alleen fijn om COVID 19 te bestrijden
maar ook voor leden met COPD, astma of allergieën.
Healthcenter Rotterdam Zuid is er geheel klaar voor.

Ridderkerkstraat 70 | 3076 JW Rotterdam | Tel:010 4197767
www.healthcenterzuid.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
CU

Healthcenter Rotterdam Zuid is er helemaal klaar
voor en heeft een luchtzuiveringssysteem aangeschaft/gefaciliteerd dat voor 97% alle virus druppeltjes uit de lucht haalt. Met name in deze tijd is
het belangrijk om een schone lucht en een gezond
binnenklimaat aan de klanten te garanderen.
Zo wil ook Healthcenter Rotterdam Zuid de angst bij
hun klanten wegnemen.
Het lijkt wel of je een bos inloopt, de lucht is schoon!

www.conceptuitvaart.nl

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.
Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Na een positief advies van
het RIVM kunnen wij onze
deuren weer voor u openen.
In overleg met onze mondzorgkoepels hebben wij
maatregelen getroffen.
Onze praktijk is weer op een
verantwoorde wijze open
voor reguliere mondzorg.

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6
Lid van

STIJLVOL KLASSIEK

Tijdloze secretaire Panama in Kersenkleur
Het werkblad is fraai afgewerkt met bruin leer.
Decoratief én handig in gebruik.
Bij Star
Stijlmeubelen

€ 1.495,-

Alleen te koop bij Star Stijlmeubelen in Den Haag, met een showroom van maar liefst 3000 m2 de grootste in klassieke meubelen.

Kijk ook even op starstijlmeubelen.nl

Dementiemonitor
Mantelzorg
Heeft uw naaste dementie?
Laat ons weten hoe het met u gaat!

Ga naar

> dementiemonitor.nl en vul de online vragenlijst in!
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De oude ‘Eich’

Foto
Toen ik een jaar of achttien was, een baantje
had en zelf geld verdiende, vond mijn vader
het toch nog nodig de kapper voor mij te
betalen. Toen ik op een dag bij Eichhorn
binnenstapte, was Karel er niet. Ik ging
zitten en wachtte op mijn beurt. Plotseling
kwam Eichhorn naar mij toe, drukte een
kappersvakblad in mijn handen, liet een foto
zien van een zeer kortgeknipte jongeman
en zei: “Kijk, dit is kappersvakmanschap.”
Ik was verbaasd. Zoveel aandacht kreeg ik
nooit van hem. Toen ik met de cape over mij
heen in de stoel zat, zei ik: “Niet zo kort,
hoor”, maar de ouwe Eich, zoals ik hem
thuis noemde, gooide alle remmen los. Toen
ik in de gaten kreeg wat er ging gebeuren,
riep ik nog wanhopig: “Niet zo kort.” Maar
het was al te laat. Toen hij klaar was liet hij
met een spiegel trots het resultaat zien en
vroeg: “Hoe vind je het?” Ik antwoordde:
“Ik vind het niks. Het is dat mijn vader dit
al betaald heeft, van mij had je geen cent
gekregen.”
Opdracht
Toen ik boos thuis kwam en mijn moeder
mijn veel te korte kapsel zag, verklapte zij
dat, toen ik onderweg was, mijn vader de
kapper had opgebeld met de opdracht zo
kort mogelijk te knippen: degene die betaalt,
bepaalt. Toen besloot ik voortaan zelf de
kapper te betalen en een andere te zoeken
waar wat eigentijdser geknipt werd. In de
jaren zeventig ging ik lange tijd niet meer
naar de kapper en droeg mijn haar tot op
de schouders. Maar mijn vader en de ouwe
Eich kunnen nu vanaf hun wolkje tevreden
naar beneden kijken, want al dertig jaar heb
ik mijn haar gemillimeterd. Ik doe het wel
zelf met de tondeuse.
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Vorig jaar jaar stepte Jurriaan
de Bruijn (links) voor een goed
doel mee heen en terug naar Antwerpen met als opbrengst 22.222,22
euro. Foto verzameling Joop van der Hor

De foto van de kapper van enige
nummers geleden doet mij denken
aan de kapsalon waar ik vroeger
regelmatig kwam. De inrichting
was er iets anders, maar de uitstraling dezelfde. Dat was kapper
Eichhorn op de Hilledijk.
Ik ging daar samen met mijn vader naartoe.
Ik herinner mij een elftalfoto van Feyenoord
aan de muur. Volgens mijn vader was de
dochter van kapper Eichhorn verloofd met
Feyenoordspeler (en later -directeur) Gerard
Kerkum. Eichhorn vond ik een hardhandige
man. Wanneer hij mijn haar knipte, drukte
hij z’n hand stevig op mijn hoofd en scheerde met een tondeuse de zij- en achterkant.
Daarna bovenop nog even ‘knip-knip’ en
klaar was Kees. Later ging ik alleen. Mijn
vader was dan al geweest en had al voor mij
betaald. Eichhorn had ook een assistent, of
‘knecht’ zoals dat toen heette. Ik herinner
mij een zekere Karel. Ik vroeg dan aan hem
of hij mij wilde knippen en zei dan: “Niet zo
kort.” Karel begreep dat en hield er rekening
mee. Zo ging het lang goed. Wel kreeg ik
thuis telkens de vraag: “Ben je echt naar de
kapper geweest? Ik zie er niks van.”
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Foto’s woonarken Heijsehaven
Jurriaan de Bruijn (xiwat10@hotmail.com) is een fan van De Oud-Rotterdammer en RW’s mijmerZUIDhoekje. Hij pluist elke nieuwe uitgave uit tot het laatste puntje. Dat doen trouwens
duizenden andere lezers ook, weet ik van de vele mails en verbale reacties die mij steeds
weer doen opveren. De Bruijn reageert op de uitgave van 3 maart en in het bijzonder op een
foto van de Heijsehaven. “De reden is dat mijn moeder in 1940 er een paar maanden op een
woonboot heeft gewoond, terwijl zij in verwachting was van mij.’’
Jurriaan de Bruijn is in het Hoogvlietse geen onbekende. Hij was in
de jaren zestig en zeventig Super6Kamper voor Hoogvliet bij de
spannende Zeskamp-competities op
de televisie. Volksstammen aan fans
zaten toen overal in Nederland voor
de NCRV-beeldbuis gekluisterd.
Jurriaans broer, Ger de Bruijn, zat
al eerder bij de Zeskampploeg.
Samen met ‘ploegbaas’ Joop van
der Hor uit Spijkenisse heb ik over
de prestaties van de Zeskampers en
later New Yorksteppers vanuit mijn
journalistieke beleving een boek
geschreven. Het van honderden
foto’s voorziene geschiedenisdocument is – voor zover ik dat weet
– nog verkrijgbaar.
Bijzonder is dat Jurriaan de Bruijn
is gaan wonen op een woonark aan
de Bergse Rechter Rottekade 10a,
3051 AB Rotterdam. Hij hoopt
op foto’s van medelezers van de
Heijsehaven, het liefst met woonarken. Maar wellicht zijn er ook
DOR-lezers die verbaal herinneringen hebben aan de periode van
omstreeks 1940.
Watersnoodramp
Na de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk (WinkelboulevardZuid) was de Oranjeboomstraat
halverwege de vorige eeuw de
langste woon- en winkelstraat van

De kapsalon en achterhuis van de familie Van de Roer stond blank bij de Watersnoodramp in 1953. Foto Ton van de Roer

Rotterdam-Zuid. De lengte van de
straat is gebleven en dat is helaas
het enige dat herinnert aan die tijd.
Woningen-van-toen zijn er vrijwel
niet meer. Ze zijn afgebroken, er
kwamen nieuwe voor terug. Enkele
gevels van weleer zijn er nog, maar
de achterbouw is volledig gerenoveerd. Voor de her en der losse
winkels en enkele stripjes kwam
één winkelstrip terug en daarmee is

J.A.D. van der Ree
wimdelang@msn.com
Jurriaan de Bruijn (3de van rechts) tussen de Hoogvlietse Zeskampploeg van 1975. Foto
verzameling Joop van der Hor

het wel beschreven. Ook verdwenen zijn de vier tramlijnen die een
kleine honderd jaar geleden door
de ‘hoofdstraat van Zuid’ reden: 2,
3, 9 en 12. Daarmee verdween ook
de dubbelspoor trambaan, die in
de jaren zestig werd ingericht als
autovrije busbaan voor de lijnen
49 en 66.
Mijn schoolvrienden Ton van de
Roer en Kees Laurijssens herinneren zich dit als geen ander. Beiden
zijn in de Oranjeboomstraat geboren en getogen. “Telkens krijg ik
opnieuw het nare gevoel hoe snel
de tijd voorbijvliegt.’’ Ton herinnert
zich de Watersnoodramp van zondagmorgen 1 februari 1953, toen
hij zes jaar was. “Dus de ochtend
dat alles, ook ‘ons’ stukje Oranjeboomstraat, onder water stond.
Onze buren haalden ons naar boven
tot het water was gezakt. Daarvan
herinner ik me hoe verschrikkelijk
ons huis eruitzag, toen wij even
binnen mochten. Het was veranderd in een grote en modderige

puinhoop en dat maakte veel indruk
op mij. Je kon aan de wanden zien
hoe hoog het water had gestaan en
de krakelingen uit de bakkerij van
bakker Jansse Wzn, waar wij zowat
naast woonden, lagen her en der op
de vloer. In de woonkamer stond
een van de kasten open en daar
lagen restanten van mijn speelgoed,
waaronder een doosje gekleurde
boetseerklei dat ik drie maanden
eerder met de Sinterklaasviering
gekregen had. Dat was toen mijn
belangrijkste ‘speeltje’. Hoe mijn
schooljuffrouw Klessens dat ooit
te weten is gekomen, heb ik nooit
kunnen achterhalen, maar van haar
kreeg ik een nieuw doosje van dit
geliefde spul.’’
Bitterkoekjes
“Een paar dagen na de ramp liep ik
op de Brede Hilledijk, waar in de
kromming naar de Parallelweg de
kruidenierswinkel van Van Berkel’s
Melkinrichting was. Eigenaar
Giel van Berkel was met een grote
schep ‘verdronken’ spullen aan
het ruimen naar de stoeprand.
Nieuwsgierigheid lokte me naar de
onverkoopbaar geworden levensmiddelen met ook zakjes bitterkoekjes. Ik scheurde er een open en
begon te smikkelen. Ineens stond
Van Berkel achter me en gaf me
een dreun tegen mijn hoofd. Dat
ging onder: “Ben je nou helemaal
besodemieterd rotknul, daar hebben
ratten aan gevreten. Straks word je
ziek.’’ Voelend aan de pijnlijke plek
aan mijn hoofd sprintte ik weg en
spuwde mijn volle mond leeg.
Tien jaar later, toen ik als bezorger
bij het melk- en kruideniersbedrijf
werkte, kreeg ik te maken met
medeﬁrmant Giel van Berkel. Uiteraard herinnerde ik hem een keer
aan het incident. Giel wist het nog
en samen hebben we er smakelijk
om gelachen. De mededirecteur
was een ﬁjn en aardig mens.
Bij personeelsuitstapjes hing de
amicale ﬁrmant vaak de clown uit.
Ineens was hij dood en ik ben met
collega’s naar zijn uitvaart geweest.
Reacties: reinwol@outlook.com
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TANTE POST
Museum Rotterdam
Daar waar we ons de afgelopen
weken wilden richten op onze expo’s
Leeuwen op de Coolsingel en 750 jaar
Rotte I dam, zijn we nu bezig met het
redden van ons museum. Het negatieve en in onze ogen onterecht advies
van de Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur (RRKC) heeft ons en heel
Rotterdam volledig overvallen. Je gaat
ons museum toch niet sluiten! Rotterdam zonder stadsmuseum: dat bestaat
niet. Zeker niet in een stad waar op
14 mei 1940 het cultureel erfgoed
van de stad door bruut geweld werd
vernietigd. In die oorlogsjaren heeft
Rotterdam laten zien: sterker door
strijd. We brullen als die leeuw op de
Coolsingel en laten onze tanden zien.
Via deze weg wil ik jullie bedanken
voor de hartverwarmende reacties
en strijdbaarheid. Wat we nu moeten
doen is vechten voor wat we waard
zijn en veerkracht tonen. Iets dat van
oudsher al op onze stad en zijn mensen van toepassing is. Of het gaat om
corona of om deze situatie; veerkracht
lijkt een rode draad. Museum Rotterdam mag niet sluiten! Steun ons en
teken onze petitie op https://petities.nl/
petitions/red-museum-rotterdam
Paul van de Laar en medewerkers
Museum Rotterdam
info@museumrotterdam.nl
Koninginnekerk
In 1958, ik was toen leerling van de
ulo-school in Pernis, gingen we op een
middag met de klas, onder leiding van
een leraar, naar de Koninginnekerk
in Rotterdam. Daar werd een klassiek
concert ten gehore gebracht. Wij,
vijftien-zestienjarigen, hadden niet
zoveel met klassieke muziek. Er werd
niets over de inhoud van het klassieke
stuk verteld. Ikzelf luisterde liever
naar Elvis Presley. Later is dat veranderd en ben ik enorm van klassieke
muziek gaan houden. Toen ik enkele
decennia later in de buurt van deze
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Katvanger
Zo’n 40 jaar geleden rolde het
personeel van Bureau Bijzondere Wetten tientallen illegale
gokhuizen op. Bij geruchten
wisten wij wel wie daar zijn
geld ingestoken had, maar getuigen, die dat op papier wilden
bevestigen, die kreeg je nooit
zover. Wat dat betreft is dat
nog steeds zo. Alleen gaat het
nu om zware delicten. Er was
altijd wel een mannetje met
grote schulden, de zogenaamde
‘katvanger’. Hij nam de schuld
op zich! Het opgevoerde
toneelstukje was vlekkeloos. Op de foto was ik voor de grap de katvanger. Naast mij de overleden collega Koos van
Popering. Koos en ik konden het goed vinden met elkaar. Eens per jaar waren we Sinterklaas en ik de Zwarte Piet in de
Doelen voor alle politiekinderen in Rotterdam. De politie muziekvereniging Hermandad en vele artiesten. Het was een
happening voor de kinderen, maar ook voor ons! Het was bekend dat ik goed kon ouwehoeren, maar hij lulde zich overal
uit. Wij hadden in de gokwereld nooit problemen. Bij gokken kan je winnen of verliezen. Een goede mentaliteit.
Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com

kerk kwam, viel mij pas het imposante
en statige gebouw op, met twee grote
groene torens. Jammer dat zo’n kerk
gesloopt is en men er geen andere
bestemming voor heeft gevonden. Dat
geldt ook voor de Nieuwe Zuiderkerk,
die op de Westzeedijk stond. Eind jaren zestig heb ik daar nog enkele jaren
gekerkt en toen eens een fantastisch
orgelconcert beluisterd van Piet van
Egmond. Ook deze monumentale kerk
is gesloopt. Gelukkig bleef het orgel
behouden en is overgeplaatst naar de
Martinikerk in Doesburg.
Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl
Kriegsmarine
Naar aanleiding van het hoofdartikel
van 26 mei het volgende: mijn vader
werkte bij het einde van de oorlog
in een groenten- en fruitbedrijf,

dat was aangewezen als verplichte
Wehrmachtlieferant, in Rotterdam
natuurlijk Kriegsmarinelieferant. Daar
had je zelf niets over te zeggen. Als
gevolg daarvan bracht mijn vader
regelmatig een bezoek aan de intendance aan de Coolhaven. Ik hoor hem
aan tafel nog een keer zeggen: ik ken
daar zo langzamerhand niemand meer
die het woord Krieg uitspreekt zonder
er Scheisz voor te zeggen, spuugzat
waren ze de oorlog. Niet verwonderlijk, er waren matrozen bij die in hun
burgerbestaan vee weidden op de Alpenweiden in Oostenrijk! Die jongen
bij de familie De Ruijter in de tuin zal
ook wel geen toegewijde oorlogsheld
geweest zijn.
John Verschoor
Schutwant 16
3192 JS Hoogvliet Rotterdam
06-13044711

Witte Dorp
Mijn oma en opa Dijksma woonden
aan de Aakstraat 15 in het Witte Dorp.
Zelf kwam ik uit de Letlandsestraat.
Wat ik een feest vond, was dat in de
zomer de stoelen naar buiten gingen,
we met de buurtkinderen speelden en
er koffie werd geschonken. Ik herinner
mij nog mevrouw De Graaf. In de
woonkamer een gasmeter die regelmatig met een muntje gevuld moest
worden. Mijn oma en opa woonden
daar met negen kinderen in dat kleine
huisje aan de Schiedamsedijk. Alles
was er klein, maar ook onbevangen en
gezellig.

Vera Lynn op 103-jarige leeftijd was
overleden, kwam bij mij niet zo hard
binnen. Maar toen later een filmpje
vertoond werd met het vertrouwde
lied: ‘We’ll meet again’ sloeg ik dicht.
Mijn vrouw vroeg: “Zit je nou te
huilen?” Ik moest dat beamen. In de
Tweede Wereldoorlog zongen we als
opgroeiende jongens: ‘Oranje boven,
oranje boven, leve de Willemien’. Dat
gaf al het gevoel, dat je een verzetsstrijder was. Ik heb nog het geluk dat
ik als 85-jarige, altsaxofoon kan meespelen in het Seniorenorkest Hoeksche
Waard. Onze doelgroep is verzorgingshuizen. Zo’n tien optredens per
jaar. Ook in Rotterdam. Het kan nu
even niet vanwege het coronavirus.
Maar in het huidige programma zit
een selectie genaamd: ‘Vera Lynn
Forever’. Vier van haar bekendste
liederen. En dan wordt menig traantje
weggepinkt. Het zijn doorgaans leeftijdsgenoten van mij, met wat minder
geluk. Ik hoop dat de muziekcommissie deze selectie nog een poosje in
de muziekmap laat. Het verveelt mij
nooit en de toehoorders ook niet!
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

Frans van Putten
06-29042651
fcdvanputten@gmail.com

Rotterdam opheffen?
In een krant van 1994 kwam ik iets
tegen dat ik bijna vergeten was. Men
had de mening gevraagd over een plan
Rotterdam op te heffen. Om daarna
een nieuwe Provincie te maken, samen
met Schiedam, geloof ik, en Vlaardingen enzo. Dat idee kwam er niet door.
Krantenlezers vroegen zich af of de
bestuurders soms op hun achterhoofd
waren gevallen. Rutte zou dat heel anders inkleden en de vraag omdraaien:
“Dames en heren, zullen wij Rotterdam eens zóó groot gaan maken?“
Zoiets. En dan wijd gespreide handen
van de gebarentolk. Die schat.

Vera Lynn
Het bericht van 18 juni dat zangeres

Dr. Anton de Man
ademan@planet.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
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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de mensen die daar werkten. Hoog
opgeleide en zeer kundige vaklieden.
Het is al lang geleden, maar ik ben op
zoek naar mensen die ook bij Cincinnati Vlaardingen gewerkt hebben. Of
wellicht mensen kennen die daar gewerkt hebben. Dit om gemeenschappelijke herinneringen op te halen.
Als u geïnteresseerd bent, check onze
website: http://www.mainthouse.com
en zend ons een email. Bij voorbaat
dank.

Bedankje
Bij deze wil ik graag alle lieve mensen
bedanken, die hebben gereageerd
op mijn vraag naar oude, niet meer
geldige bankbiljetten. Wat een hartverwarmende reacties en vrijgevigheid.
Ik heb de komende tijd weer veel te
doen voor mijn verzameling.
Hans Bruggeling
bruggeling34@zonnet.nl
010-4281993

Dirk L. van Krimpen

Cincinnati Vlaardingen
Ik woonde zelf op zuid in die tijd,
maar ik heb gewerkt bij het prachtige
bedrijf Cincinnati in Vlaardingen. Ook
al is het bedrijf al in de jaren negentig
gesloten, het markante gebouw,
waarvan elke gevelsteen rechtstreeks
uit Amerika geïmporteerd was, staat
er nog steeds aan de Schiedamsedijk
in Vlaardingen. In 1954 werd het
geopend in bijzijn van prins Bernhard.
Het geweldige bedrijf produceerde
machines die hun tijd ver vooruit waren. En zo was het eigenlijk ook met

Foto’s café
Zijn er foto’s van de Keizerstraat
in Rotterdam tussen 1900 en 1918,
waarop een café van Florijn is te zien?
Uitbater J. van der Velden
c.wildeboerschut@upcmail.nl
Kennismaking
Goed uitziende, goed ter been zijnde,
80+ man zoekt bij deze, een nette
dame van circa 75 jaar. Mijn hobby is

klaverjassen, om fijn onder de mensen
te zijn. Ik hoop iemand te vinden met
dezelfde eigenschappen. Ik houd van
muziek, rij auto. Reacties graag met
foto, mits dat mogelijk is.
Jan Kroezen
kroel.1931@gmail.com
Oproep IFFR
In januari 2021 bestaat International
Film Festival Rotterdam (IFFR) 50
jaar. Om dat te vieren, zijn we een
crowdsourcing project gestart voor
onze bezoekers uit de afgelopen 49
festivaledities. Met IFFR Plays Back
halen we samen met ons publiek herinneringen op. Iedereen met een sterk
verhaal, stoere anekdote of mooie
herinnering kan dit ons vertellen via
IFFR.com/PlaysBack. De oproep staat
open tot en met eind augustus. Een
selectie van de 25 mooiste verhalen
wordt gearchiveerd in samenwerking
met Stadsarchief Rotterdam en krijgt
een prominente rol in het programma
van de 50-ste editie van IFFR.

Dorps elftal
Zo’n 73 jaar geleden had elk dorp een voetbalelftal, dat onder de naam
van het dorp meedeed aan het zomeravondvoetbal. Dorpen zoals tuindorp
Heijplaat, Pernis, Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon enzovoorts hadden zo’n
dorpselftal. Tuindorp Heijplaat voetbalde op het sportpark van de RDM Verenigingen. Op de bijgaande foto staan spelers waarvan de namen niet meer
bekend zijn. Wie kan dat oplossen? Twee namen, plus die van mijzelf, zijn
mij bekend. Nummer 8 was de keeper Jan Erkelens. Nummer 9 was Teunis
den Ouden en ik was de nummer 10, John van Dommele.
John van Dommele
john31@telfort.nl

GRATIS TAXATIE

Budget uitvaart € 1495,-

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

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

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

KRUISWOORDPUZZEL
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
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030-6063944
5
6 / www.mpo.nl
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Basis uitvaart
v.a € 2995,-

16

22

17

23

14

28

18

19

24

29

25

20

21

26

30

De puzzelprijs voor de puzzel van deze week is een boek uit de
reeks van Tinus en Bep de Does over de wijken van Rotterdam in
de twintigste eeuw. Deze keer over de wijk Crooswijk. We hebben vijf exemplaren klaarliggen voor de prijswinnaars.

27

31

32

De oplossing33van de puzzel
uitgave36ging over de problemen37door het coronavirus om naar het buiten34 in de vorige
35
land te reizen voor vakantiedoeleinden. Hij luidde:
38

39

40

41

42

44
45
Wordt dit de zomer
van de thuisblijvers?
47

43

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw oplossing voor DONDERDAG 16 JULI 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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Dat bleek niet al te50moeilijk
getuige de honderden goede oplossingen.
Uit
alle inzendingen lootten wij vijf prijswin51
52
53
naars, die ieder de kaartenset ‘Sterker door Strijd’ krijgen toegezonden. Die prijswinnaars zijn: Henny Bakker,
54
55
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60
Marianne van Berkel, E. Beurskens, K.L. Verschoor en Tineke Bout.
61
65
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67

Horizontaal

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

11

Puzzel mee en win !!!
15

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

68

KRUISWOORDPUZZEL

64
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73 ramp; 12. mannetjeshond;
74 13. kletskoek; 14. rivier in
75Oostenrijk; 15.
76 buiten dienst
1.72tamelijk koel; 7. verwoestende
(afk.); 17. slaginstrument; 19. vertaler; 21. zijne doorluchtigheid (afk.); 22. loofboom; 24. paarse groente; 27. afgemat;
77
78
79
80
81
28. berggeel; 30. scheepsvloer; 31. zaak (Latijn); 32. familielid; 33. kledingstuk; 35. lange rij mensen; 37. heidemeer82
83 42. Europese hoofdstad; 44. deel van84
85 (Engels); 47.
tje; 38. grote weerzin
of hekel; 41. muurholte;
gebit; 46. goud
Nederlandse schrijver; 48. aantekening; 49. huidverharding; 50. taaie grondsoort; 52. zeer spoedig; 54. begeleiding
86
87
van personen; 56. samentrekking van het middenrif; 58. soort piano (klavier); 61. compliment (eer); 62. onbeschoft;
64. een zekere; 65. holle pijp; 67. kookgerei; 68. vierhandig dier; 70. plaats in België; 72. deel van de mond; 73. balHorizontaal
1. sprookjesfiguur;
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Oostenrijk; 15. buiten dienst (afk.); 17. slaginstrument; 19. vertaler; 21. zijne doorluchtigheid (afk.); 22.
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31. zaak (Latijn); 32. fami-
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lielid; 33. kledingstuk; 35. lange rij mensen; 37. heidemeertje; 38. grote weerzin of hekel; 41. muurholte; 42. Europese hoofdstad; 44. deel van gebit; 46. goud (Engels); 47. Nederlandse schrijver; 48. aantekening; 49. huidverharding; 50. taaie grondsoort; 52. zeer spoedig; 54. begeleiding van personen; 56.
van van
het België;
middenrif;
soort
piano (klavier);
61. compliment
62. onbeschoft;
1.samentrekking
voormalige koningin
2. titel58.
(afk.);
3. tennisterm;
4. departement
in Frankrijk;(eer);
5. neerslachtig;
6. metaal;64.
een zekere; 65. holle pijp; 67. kookgerei; 68. vierhandig dier; 70. plaats in België; 72. deel van de mond;
7.73.
nauw
verbonden
(teder);76.
8. sprookjesfiguur;
lange rij auto’s; 9. bouwland;
radon (scheik.
11. rangschikken;
16. scheeps-81.
baldadige
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77. oude 10.
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(afk.);
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87. opgevloer;
18. bejaard;
20.82.
gewicht;
21. dierentuin;
23. bloembed
of tuinvak;
vanweinig;
schors ontdoen;
26. kiezelzandsteen;
knapt (hersteld).

Verticaal

27. deel van gelaat; 29. onvoorzichtig; 32. missionaris; 34. steen; 36. Italiaans eiland; 37. geheel gevuld; 39. vervoerVerticaal
1. voormalige
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2. titel
(afk.); 3.45.
tennisterm;
4. departement
Frankrijk;
middel;
40. appelsoort;
42. beetje
scheel;
vliegveld
in Drenthe;
rekenopgave;
46. schatting ofinraming;
51. 5.
neerslachtig; 6. metaal; 7. nauw verbonden (teder); 8. lange rij auto’s; 9. bouwland; 10. radon (scheik.
grond
boerderij; 53. plaats
Gelderland; 54.18.
beeldmerk
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55. videofilmpje;
56. huisdier;
schaaldier;of59.
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scheepsvloer;
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20. gewicht;
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23.57.
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schors hijsen;
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26. kiezelzandsteen;
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van gelaat;
29. onvoorzichtig;
32. missionafamilielid;
60. omhoog
62. schouwburgrang;
63. Indische
omslagdoek;
66. nachtroofvogel;
67. anticonceptieris; 34. steen; 36. Italiaans eiland; 37. geheel gevuld; 39. vervoermiddel; 40. appelsoort; 42. beetje
middel;
73. windrichting;
74. 46.
rivierschatting
in Duitsland;
75. signaal
oud
Russisch53.
scheel;69.
43.nagerecht;
vliegveld71.
in troefkaart;
Drenthe; 45.
rekenopgave;
of raming;
51.(teken);
grond 78.
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plaats in Gelderland;
54. beeldmerk
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55.zake
videofilmpje;
56. huisdier; 57. schaaldier; 59. familielid;
ruimtestation;
80. ontkenning;
82. muzieknoot;
85. ter
(afk.).
60. omhoog hijsen; 62. schouwburgrang; 63. Indische omslagdoek; 66. nachtroofvogel; 67. anticonceptiemiddel; 69. nagerecht; 71. troefkaart; 73. windrichting; 74. rivier in Duitsland; 75. signaal (teken);
78. oud Russisch ruimtestation; 80. ontkenning; 82. muzieknoot; 85. ter zake (afk.).
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Horizontaal 1. tamelijk koel; 7. verwoestende ramp; 12. mannetjeshond; 13. kletskoek; 14. rivier in
Oostenrijk; 15. buiten dienst (afk.); 17. slaginstrument; 19. vertaler; 21. zijne doorluchtigheid (afk.); 22.
loofboom; 24. paarse groente; 27. afgemat; 28. berggeel; 30. scheepsvloer; 31. zaak (Latijn); 32. familielid; 33. kledingstuk; 35. lange rij mensen; 37. heidemeertje; 38. grote weerzin of hekel; 41. muurholte; 42. Europese hoofdstad; 44. deel van gebit; 46. goud (Engels); 47. Nederlandse schrijver; 48. aantekening; 49. huidverharding; 50. taaie grondsoort; 52. zeer spoedig; 54. begeleiding van personen; 56.
samentrekking van het middenrif; 58. soort piano (klavier); 61. compliment (eer); 62. onbeschoft; 64.
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10.000m2!

tuinmeubelen
!

Meer dan 3.000 loungesets op voorraad
Krista Menorca diningset
verstelbaar 240x100 cm. 7-delig

3 k le uren

Otava longeset met ALL weather
kussens. Royaal 333x266cm

Van € 1899,- voor

Nostra 4seasons. 5 jaar
garantie. 251x251cm.

Van € 1999,- voor

€ 1699,-

Van € 2587,- voor

€ 1595,-

Cervo hoekset. Mooie dikke
draad. 260x260cm.

Ibiza stoel bank set verstelbare
rugleuning (6 delig)

Boomstamtafels.
Groot assortiment. 160 - 400cm

Van € 849 voor

€ 2199,-

Adelaide loungeset
240x240cm.

€ 649,-

Almeria hoekset. 5 delig.
Links of rechts opstelbaar.

2 k le uren

oo k in br ui n

Van € 2196,- voor

met k ru k je s

€ 1795,-

San Marino verstelbaar 7-delig
253x196cm.

Van € 1548,- voor

Van € 879,- voor

€ 1149,-

Fabri lougeset met stoel
281-220 cm. 6 delig

€ 1095,-

80 soorten parasols.
Ruime keuze teak tuinbanken.

Linker- of rechte rset

in cl . 2 ve rs te lba re st oe le n

Van € 1895,- voor

€ 679,-

Ve rs

Van € 1975,- voor

2 k le uren

Van € 1295,- voor

€ 1485,-

met k ru k je s

€ 995,-

Boretti Barbeque’s in elke
prijsklasse

Houston loungeset
320x240cm.

San Marino stoel bank
loungeset
in g
te lb a re rugleu n

Rita barset 180x80 cm.
Ook als boomstambartafel

Van € 1695,- voor

€ 1169,-

Barbados set.

Vo or
ac ce ss oi re s:
O ok bi j
AVH
Van € 1199,- voor

Van € 1523,- voor

€ 949,-

Capri stoel
3 kleuren

Darwin stoel
grijs of wit

Lola dining stoel

€ 1275,-

Ibiza XL dining stoel
verstelbaar

Spe ci a le
a a n biedin g

Serra stoel
Stapelbaar

Van € 1499,- voor

€ 995,-

Chester stoel rattan

2 k le uren

Van € 129,- Nu

€ 89,-

Van € 199,- Nu

€ 149,-

Van € 139,- Nu

€ 99,-

Van € 399,- Nu

€ 275,-

Van € 99,- Nu

Van € 149,- Nu

€ 69,-

€ 129,-

GROOTSTE AANBOD TEAKTAFELS EN TUINSTOELEN
GROOTSTE 4 SEASONS OUTDOOR
DEALER VAN DE REGIO.
GRATIS THUISBEZORGD!

Industriestraat 9, 11, 13 en 15
3281 LB Numansdorp
Openingstijden ma t/m do, za
vrijdag

085-1300 078

09.00 - 17.00
09.00 - 21.00 koopavond

