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Het was november 1963. 
Sinds 18 juli 1961 woonden 
mijn man Hans en ik in bij 
een oude weduwnaar. Er was 
immers ook toen woningnood. 
Je kreeg geen huurmachti-
ging, dus ook geen huis als je 
samen niet circa 60 jaar was 
en/of anderhalf kind bezat. Wij 
woonden op de eerste verdie-
ping, boven een woninginrich-
tingwinkel, op de hoek van de 
Zaagmolenstraat. 

We beschikten over een aardige 
woonkamer met klein keukentje. Onze 
slaapkamer bevond zich op zolder. 
Daarvoor moesten we nog twee trap-
pen op en over de tweede verdieping, 
waar een gezin woonde met twee 
kinderen. Er was geen stromend water, 
geen warm water en geen verwarming.
In deze situatie verwachtten we ons 
eerste kind. Van een leuke, door Ikea 
ingerichte, kinderkamer was geen 
sprake. De wieg stond in onze woon-
kamer, een kinderledikantje naast ons 
bed in het kleine slaapkamertje.
De bevalling kon niet thuis plaats-
vinden. In zo’n geval had je recht op 
een opname op ‘sociale indicatie’, in 
het gloednieuwe Dijkzigt Ziekenhuis. 
We hadden ons niet verdiept in de 
uitdrukking ‘sociale indicatie’, maar 

ontdekten dat later. De controles, ook 
in het ziekenhuis, waren een beetje 
lopende bandwerk. Maar wat wist je 
daarvan? Niets!
Op 22 november kondigde de geboor-
te zich aan. Wij hadden geen douche, 
maar ik zorgde dat ik blinkend schoon 
gewassen was, ook mijn halflange 

haar. Dit droeg ik opgestoken, in een 
mooie wrong. Ik belde mijn man van 
het werk en samen reden we per taxi 
naar het ziekenhuis. Mijn man Hans 
studeerde ’s avonds voor leraar, wilde 
de bevalling meemaken en had een tas 
met huiswerk meegenomen. Tot mijn 
verbazing werd ik gedirigeerd naar 
een kille ruimte, waar een grote zin-
ken teil met warm water klaar stond 
en een onaantrekkelijke en onvrien-
delijke verpleegster me toe bitste: 
“Uitkleden en in de teil gaan zitten.” 
“Maar ik ben helemaal schoon”, 
probeerde ik, maar daar had ze niets 
mee te maken. Ze begon mijn haar los 
te peuteren en op luizen te controle-
ren. En hup, kletste ze een ingezeepte 
washand in mijn gezicht. “Ho ho, dat 
regel ik met een reinigingsmelk! “ 
Het hielp niet. “We houden hier niet 
van schmink”, beet ze me toe. Ik had 
kort tevoren mijn diploma’s voor 
schoonheidsspecialiste A en B behaald 
en was gewend mij goed te verzorgen. 
Ik had mijn wimpers met een beetje 
mascara aangezet. Het mocht niet 
baten. Ze begon me stevig ‘schoon’ te 
boenen.

Na dit ritueel werd ik getransporteerd 
naar een kamertje, waar, gescheiden 
door een gordijn, nog een vrouw haar 
weeën lag te doorstaan. Er werd niet 
naar ons omgekeken. Later bleek dat 
die middag iets vreselijks was gebeurd 
en heel de wereld bij de radio zat, 
wachtend op nieuws uit Amerika.

Loeiende sirenes
Ondanks de afspraak dat mijn man de 
geboorte zou mogen bijwonen, werd 
hij na het avondbezoek naar huis ge-
stuurd, met de mededeling dat het wel 
lang zou duren. Dat liep anders. Tegen 
middernacht moest ik hemel en aarde 
bewegen om een arts te laten oproepen 
en om te zorgen dat Hans naar mij toe 
kwam. We hadden nog geen telefoon 
of auto. De politie bracht hem daarom 
met loeiende sirenes naar het zieken-
huis, waar hij op 23 november 1963, 
om half één zijn zoon ter wereld zag 
komen. Toen kreeg ik ook te horen dat 
Kennedy was vermoord.
Na de geboorte lag ik in een tweeper-
soonskamer met een glazen wand aan 
het voeteneind, daarachter een kamer 
met vier kinderbedjes, weer een gla-

zen wand, en daarachter twee andere 
jonge moeders. De kindjes kregen we 
alleen om ze te voeden.
In die tijd bleef je zo’n week in het 
ziekenhuis. Elke dag kwam een 
optocht langs van de hoofdarts met 
artsen in opleiding, begeleid door een 
verpleegkundige met map, die dan 
zei: “Sociale indicatie.” Hierop knikte 
de hoofdarts minzaam, zei of vroeg 
niets en liep door. En nog had ik het 
niet door. Veel later, ouder en wijzer, 
begreep ik pas dat men in dit nieuwe, 
moderne ziekenhuis het verschil niet 
kende tussen ‘sociale indicatie’ en 
‘a-sociaal’. Ik kan er nog kwaad om 
worden. Eind van de week sprak ik 
een moderne jonge verpleegkundige 
en wees op een paar onsmakelijke 
en onhygiënische situaties die ik had 
opgemerkt. Ik ben nu 82 en de toen 
geboren zoon wordt op 23 november 
57 jaar, maar ik vergeet nooit wat die 
verpleegkundige mij toen zei: “Ach, 
dit nieuwe ziekenhuis is een oude 
vrouw in een nieuwe jurk”.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Een oude vrouw in een nieuwe jurk
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HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
010 - 245 70 90

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!
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Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 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)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 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

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

SANDERS
GERSE

GASTEN

Elke zaterdag 
om 17:00 uur 

op TV Rijnmond



Op de dag van de sollicitatie werd ik 
in het pand aan de Westzeedijk ont-
vangen door de heer N.F. Dane van de 
afdeling personeelszaken, geassisteerd 
door een bloedmooie secretaresse. De 
sollicitatie was snel afgerond. Ik kon 
beginnen als jongste bediende.
De handelsmaatschappij R.S. Stokvis 
en zonen was toen een van de grootste 
handelsfirma’s van Europa, met tal van 
technische en huishoudelijk goederen, 
zoals hefbruggen, personenauto’s van 
het merk Austin en onder hun merk 
Erres verkochten ze wasmachines, 
radio’s, tv’s en verder Friventa koel-
kasten, Fasto Koni schokbrekers en 
natuurlijk de bromfietsen Puch, Solex, 
RAP en Amstel, fietsen, ijzer en staal. 
Te veel om op te noemen.

Postkamer
Op 2 september 1963 ging ik begin-
nen. Samen met een stuk of 50 nieuwe 
werknemers werden we vanuit de 
kantine in groepjes naar onze werk-
plek gebracht. Ik ging met drie nieuwe 
collega’s aan de slag op de postkamer. 
Een naam weet ik nog: Bert van de 
Ruit. Ons werk bestond uit het rond-

brengen van mappen met post naar 
alle afdelingen. Voor ons jonge gasten 
was dat wel leuk, want we kwamen 
overal in het gebouw in toonzalen 
met mooie spullen, zoals radio’s, tv 
en platenspelers. En natuurlijk gingen 
we de nieuwe Puch, Rap en Amstel-
brommers bewonderen.
Na flink sparen en met wat geleend 
geld van mijn ouders kon ik mijn fel 
begeerde Puch-brommer bestellen. Ik 
weet nog dat er een gebouwtje vastzat 
aan het grote Stokvis-pand met de 
naam Motorservice. De chef daar was 
de heer M. Hagedoorn. Dat was een 
voor mij belangrijke man, want daar 
bestelde je je nieuwe Puch met flinke 
personeelskorting.
Vanuit onze postkamer keken wij uit 
op de binnenplaats, het atrium met 
zijn gebogen glazen dak. Dat was de 
showroom van de Austin auto’s. In 
onze lunchpauze gingen wij, jonge 
gasten, de auto’s bewonderen en met 
name de Austin-Healey sportwagen 
had onze belangstelling. Daar gingen 
wij in zitten om onze boterham op te 
eten. Dit tot woede van de autoverko-
pers, die ons er vloekend uit joegen. 

Als we snel ons postrondje hadden 
gelopen, gingen we even naar buiten 
om bij het naastgelegen pand van de 
firma Trost&Co op een randje van het 
laadperron even In de zon te zitten.

Expeditie
Na mijn eerste jaar aan de Westzee-
dijk/Heiman Dullaertplein ging ik 
werken aan de Pelgrimskade, waar de 
magazijnen en loodsen met bijvoor-
beeld ijzer en staal, non ferro metalen 
en expeditie gevestigd waren. Mijn 

nieuwe werk op de expeditie was 
het verzorgen van de vrachten voor 
het vervoersbedrijf De Blauwe Ster 
en het transport rond Rotterdam. 
Veel tikwerk van vrachtbrieven en 
documenten.
Als personeelslid kon je de Stokvis-
producten tegen personeelskorting 
aanschaffen. Ik kon voor mijn ouders 
een nieuwe Erres radio, elektri-
sche deken, stofzuiger en de Erres 
Volota-wasautomaat, een van de eerste 
volautomatische wasmachines, aan-

schaffen. En ik noemde voor mij zelf 
al mijn Puch-brommer. Ik kocht er ook 
een Erres platenspeler en elektrisch 
scheerapparaat.
In maart 1967 moest ik mijn militaire 
dienstplicht gaan vervullen en nam ik 
ontslag en kwam er een eind aan mijn 
carrière bij RS Stokvis en Zn. Ik ben 
benieuwd of een van de collega’s uit 
die tijd nog zal reageren.

Gerard Lagendijk
gerardlagendijk@gmail.com

RS Stokvis & Zonen, een wereldfirma
“Het wordt tijd dat je eens aan het werk gaat en een baan 
zoekt”, zei mijn vader, terwijl ik in augustus 1963, met mijn diplo-
ma’s op zak, als 16-jarige genoot van een heerlijke zomervakan-
tie. “Ik heb een sollicitatieafspraak voor je gemaakt bij de Firma 
R.S. Stokvis in Rotterdam.”
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gemaskerd stond zij te stoffen.

Wat een ellende is het, al bij al. Ik durf 
het te vergelijken met de oorlogstijd. 
Alle leuke dingen die het leven een 
beetje aangenaam maken zijn verbo-
den, en nu krijgen we ook nog een 
soort ‘spertijd, kent u het woord nog?

En toen moest ik ineens aan Cees de 
Lange denken; voor de eventuele jonge 
lezertjes, dat was in de jaren vijftig een 
beroemd radio-artiest. Die vertelde mij, 
het was een enige man, het volgende 
verhaal. Hij was een aantal jaren de 
hoofdconferencier van het programma 
‘de Showboat’, op zaterdagavond en 

dan zat half Nederland aan de radio. 
Een groot orkest, kom daar nu eens om, 
en veel teksten van Eli Asser, nog niet 
zo lang dood. Daar verdiende niemand 
erg veel geld mee, in tegenstelling tot 
wat beweerd wordt betaalde de omroep 
karig, je had goddank geen commercië-
le radio, nou ja, wel op de Luxemburg-
se zender maar daar gaat het hier niet 
om, maar als bekende radio-artiest kon 
je natuurlijk het land in met een aantal 
collega’s, de zogenaamde “schnab-
beltoer”. Dat waren feestavonden van 
bedrijven of verenigingen, en na afloop 
was het altijd de bedoeling dat je een 
glaasje bleef drinken met “het bestuur”. 
( Ik heb het staartje van die tijd nog 
meegemaakt.)

Cees, u weet wel, vertelde dat zo’n 
voorzitter dan dikwijls opschepte over 
zijn daden in het Verzet, de oorlog lag 
nog vers in het geheugen. Na een tijdje 
vroeg die voorzitter, laten we hem van 
Leeuwen noemen, “…en u meneer de 
Lange, heeft u nog bijzondere dingen 
meegemaakt in die rottijd?” Cees 
stelde zich dan bijzonder bescheiden 
op, en zei dat hij eigenlijk niets zou 
kunnen noemen. Ach, er zou toch wel 
iets zijn dat hij had meegemaakt? Nou 

ja, eerlijk gezegd, hij was een keer 
laat op straat terwijl de spertijd al was 
ingegaan. Nou, dat vond meneer van 
Leeuwen toch al heel wat. “Dat was het 
ook, en het ergste komt nog, want ik 
voelde dat ik werd gevolgd”, zei Cees. 
“Ik hoorde stappen achter mij, het 
was natuurlijk stikdonker, er brandden 
geen lantarens vanwege de luchtbe-
schermingsdienst, en ik had sterk de 
indruk dat het mijn overbuurman was, 
en dat was een notoire NSB-er. Ik ging 
steeds harder lopen, mijn huis was 
niet ver, maar achter mij hoorde ik het 
tempo van de stappen ook toenemen. 
Ik bereikte gelukkig op tijd mijn 
voordeur, ging snel naar binnen, liep 
de trap op en de kamer in, en ging voor 
het raam staan. En ja hoor, daar stond 
mijn overbuurman met zijn vuist te 
zwaaien terwijl hij riep: “Ik hou jou in 
de gaten de Lange, de volgende keer 
ben je er gloeiend bij!” Toen draaide ik 
mij razendsnel om, en liet mijn broek 
zakken. Toen riep de NSB-er: “En jij, 
van Leeuwen, jou krijg ik ook nog wel 
een keer!” Het verhaal vertelt niet hoe 
de reactie van de voorzitter was.

Ik denk ook aan een verhaal dat de 
oude Joan Remmelts, een geweldig 

acteur waar ik veel van heb geleerd, 
mij vertelde. In de oorlog probeerde 
menig toneelspeler wat te verdienen 
door op te treden bij de mensen thuis, 
zoiets is nu ook weer aan de gang, ja, je 
moet toch eten, of niet? Ze werden dan 
dikwijls beloond in natura, een worst 
of een kaas of iets dergelijks. In dit ver-
haal had de opgetreden acteur een fles 
jenever gekregen! Dat was in de oorlog 
goud waard. Hij borg de fles goed op in 
de binnenzak van zijn overjas, het was 
winter en het had gesneeuwd, en hij 
schuifelde voorzichtig door de gladheid 
naar huis. Helaas, hij gleed uit en viel. 
Op de grond liggend tastte hij naar 
zijn borst en voelde dat die vochtig 
was geworden. En toen sprak hij de 
gedenkwaardige woorden: “God geve 
dat het bloed is…”

Corona, oleh!
Nu had de moeder van mijn 
poetsvrouw het ook. (De Vla-
mingen zeggen ‘poetsvrouw’, 
dat vind ik een leukere naam 
dan ‘hulp’.) Maar goed, die 
had het dus ook. Corona ja. 
Dat was, of is, de eerste keer 
dat het voor mij zo dichtbij 
kwam. Want gek genoeg, het 
virus waart al maanden in de 
rondte en maakt aan de lo-
pende band zijn slachtoffers, 
maar ik kende niemand die 
het had. En nu dus wel. Zwaar 
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Collage van herinneringen aan Stokvis-tijd
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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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Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uit-
breiden met een prachtige collectie fabric on the 
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals 
bijvoorbeeld linnen.

‘’We zijn een bedrijf met een lange historie, maar 
gaan met onze tijd mee’’, stelt Miedema. “Fabric 
on the wall is een echte must-have in muuront-
werp. Behang is uitgegroeid van een absoluut 

taboe tot een modieuze blikvanger. Of het nu klas-
siek is in de decoratieve en florale stijl, ongebrui-
kelijk met grafische patronen, ruiten en strepen of 
liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekom-
stige collectie fabric on the wall geeft grote en 
kleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort 
verkrijgbaar)

“Maar we vergeten niet waar we echt goed in 
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou-
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en 
opvullen van uw meubels. Stofferen zit duidelijk 
in de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje 
vuilstort kreeg, is passé. Uw design klassiekers als 
Leolux, Gispen, Artifort, Chesterfield, Harvink of 
bijvoorbeeld Oisterwijk zijn investeringen waar 
men niet zomaar afstand van doet.”

Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom 
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel 
vrijblijvende afspraak bij u thuis. Meubelstoffeer-
derij Miedema en Zn. VOF, Kleiweg 127B, 3051 
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.

Miedema en Zn. Is verhuisd!
Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. 
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn 
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar 
nummer 127 B’’, meldt het familiebe-
drijf dat na ruim 15 jaar moest ver-
huizen. Het huis nummer 127B blijkt 
uiteindelijk de plek te zijn om te kun-
nen door groeien. Het is een prachtig 
gerenoveerde winkelruimte die groter 
is dan de oude stek.

Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot 
groei heeft te maken met de uitbreiding van de 
collectie meubelstoffen van grote namen als ; 
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere 

onen

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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

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

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Najaarsactie 
2020 

Uw Fitform-dealer

Geldig van 19 september t/m 24 oktober; vraag een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en 

Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe opties gratis 
t.w.v. max. € 499,-.
draaiplateau of een accu. Óf kies voor een 2e Fitform Wellness-fauteuil voor 
de helft van de prijs!

Topkwaliteit van Fitform:
• Op uw persoonlijke maat gemaakt 
• Relaxed én actief zitten 
• Voor de meest gezonde zitervaring 
• Vermindert en voorkomt rugklachten 
• Sta-op functie voor optimale balans

Uw Fitform-dealer nodigt u uit voor een proefzit en persoonlijk zitadvies!

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs
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Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uit-
breiden met een prachtige collectie fabric on the 
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals 
bijvoorbeeld linnen.

‘’We zijn een bedrijf met een lange historie, maar 
gaan met onze tijd mee’’, stelt Miedema. “Fabric 
on the wall is een echte must-have in muuront-
werp. Behang is uitgegroeid van een absoluut 

taboe tot een modieuze blikvanger. Of het nu klas-
-

liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekom-
stige collectie fabric on the wall geeft grote en 
kleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort 
verkrijgbaar)

“Maar we vergeten niet waar we echt goed in 
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou-
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en 
opvullen van uw meubels. Stofferen zit duidelijk 
in de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje 
vuilstort kreeg, is passé. Uw design klassiekers als 

bijvoorbeeld Oisterwijk zijn investeringen waar 
men niet zomaar afstand van doet.”

Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom 
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel 
vrijblijvende afspraak bij u thuis. Meubelstoffeer-
derij Miedema en Zn. VOF, Kleiweg 127B, 3051 
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.

Miedema en Zn. Is verhuisd!
Meubelstoffeerderij Miedema en Zn. 
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn 
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar 
nummer 127 B’’, meldt het familiebe-
drijf dat na ruim 15 jaar moest ver-
huizen. Het huis nummer 127B blijkt 
uiteindelijk de plek te zijn om te kun-
nen door groeien. Het is een prachtig 
gerenoveerde winkelruimte die groter 
is dan de oude stek.

Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot 
groei heeft te maken met de uitbreiding van de 
collectie meubelstoffen van grote namen als ; 
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere 

onen

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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

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

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 127b
3051 GM Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.
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Geldig van 19 septembert/m 24 oktober; vraag eenverkoperin de winkel naar de actievoorwaarden.

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en 

Bij aanschaf van een Wellness-fauteuil krijgt u een of meerdere luxe opties gratis 
t.w.v. max. €499,-.
draaiplateau of een accu. Óf kies voor een 2e Fitform Wellness-fauteuil voor 
de helft van de prijs!

Topkwaliteit van Fitform:
• Op uw persoonlijke maat gemaakt 
• Relaxed én actief zitten 
• Voor de meest gezonde zitervaring 
•Verminderten voorkomt rugklachten 
• Sta-op functie voor optimale balans

Uw Fitform-dealer nodigt u uit voor een proefzit en persoonlijk zitadvies!

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

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

*indien voorradig

Ziet u er ook zo tegen op?
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

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

Al meer dan 40 jaar uw 
senioren specialist!!

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

1 op de 3 
vrouwen krijgt 
dementie
stopdementie.nu



Ken je dit nog? Een groepje mensen in uniform voor het stadhuis van Rotterdam. Maar wat voor uniform? 
Wat was hun functie? Herkent u mensen op de foto? Heeft u wel eens met ze te maken gehad? Heeft u 
wellicht zelf herinneringen aan dit werk? We zijn weer heel benieuwd wat deze raadfoto gaat opleveren. 
Hij is gemaakt in 1990. Verder weten we er zelf ook niets van. Dat maakt het nog spannender! Schrijf ons 
uw verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden naar aanleiding van deze foto, zodat we dat met elkaar 
kunnen delen. Dat kan naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De Oud-Rotter-
dammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de 
foto ook in groot formaat bekijken.  

Ger van Heest: “Volgens mij was dit aan de 
Abraham van Stolkweg, ongeveer tegenover de 
huidige ingang van de Diergaarde. Ik heb daar als 
kind nog wat aan scouting gedaan.”

Herman van ’t Hoogerhuijs: “De foto doet mij 
denken aan een plek aan het Schie-Schiekanaal 
die wij, om overigens onbekende redenen, de 
Fokhaven noemden. De wat wankel gefundeerde 
huizen op de achtergrond zijn kenmerkend, maar 
wie goed kijkt, ziet ook de Van Nelle-fabriek. Ik 
bracht wel eens mensen daarheen die daar hun 
boot in winterberging of reparatie hadden en hem 
dan terugvoeren naar de Kralingse Plas. Of deze 
gribus nog bestaat weet ik niet, en veel meer kan 
ik er ook niet over vertellen.”

J. Bloot-van Duijvendijk: “Dit is de jachthaven 
aan de Abraham van Stolkweg/Houtstraat. Mijn 
ouders lagen daar met hun boot bij watersport-
vereniging Piet Heijn. Ik heb er mijn kinderjaren 
doorgebracht en ging ‘s zomers vandaar naar 
school en mijn vader naar zijn werk. Circa 1965.”

Rein Kranz: “Dit is duidelijk de in 1960 gegraven 
Fokhaven aan het Schiekanaal. Deze haven 
werd door de drie watersportverenigingen, WSV 
De Schie, WSV Piet Hein en WSV De Kolk in 
gebruik genomen. Deze verenigingen fuseerden 
in 2004 in WSV Blijdorp. Op de foto is de pier 
van WSV De Kolk met opgehellingde plezier-
vaartuigen te zien. De pleziervaartuigen worden 

nog steeds met medewerking van alle leden 
gezamenlijk uit het water gehaald en op bokken 
op de wal gezet, hellingen genoemd. De achter-
liggende huizen waren een blok in de Houtstraat 
en zijn gesloopt om plaats te maken voor een 
Bouwmarkt van Wickes, die werd overgenomen 
door Bricorama en tot heden Gamma. Alle opstal-
len en steigers, evenals lieren, afspuitplaatsen, 
loodsen en clubgebouwen hebben de leden in 
eigen beheer en door eigen werkzaamheden 
gerealiseerd. Onderhoud en reparaties worden 
door de leden gedaan. Vanuit deze haven zijn de 
Rottemeren, de Kaager plassen of, door de Park-
sluizen, Brielle en de Waterweg te bevaren. Ook 
weten veel passanten onze haven te vinden. Wij 
liggen op loopafstand van dierentuin Blijdorp. 
Ook vandaag de dag is het een groene en rustige 
oase in het drukke Rotterdam. Ik ben 32 jaar lid 
van de vereniging en hoop er nog lang van mijn 
boot en de vereniging te genieten. Ten tijde dat 
de haven nog drie verenigingen telde, werd er 
liggeld geïnd vanaf de eerste dag van aankomst. 
Alleen bij watersportvereniging De Schie lag je 
de eerste drie nachten gratis. Een oud lid van Wsv 
Piet Hein, die nogal zuinig was op zijn centen, 
was overleden en zijn as werd vanaf de pier van 
de Piet Hein uitgestrooid. De bloemen en wat 
stof dreven richting Wsv De Schie. Toen een lid 
opmerkte ”Hij gaat naar de Schie”, antwoordde 
een ander lid: ”Ja, daar lig je drie dagen gratis.” 
Het werd nog een vrolijke koffi eronde…”

Ton van Schaick: “Deze foto betreft naar mijn 
mening de jachthaven, gelegen aan de Houtstraat, 
een zijstraat van de Abraham van Stolkweg en het 
Kleinpolderplein. De naam van deze haven weet 
ik niet. De huizen aan de Houtstraat zijn inmid-
dels gesloopt en bestaan niet meer. Het betrof één 
rij huizen tegenover deze jachthaven. In de jaren 
60-70 woonden daar mijn toenmalige schoonou-
ders. In de zomer hadden de bewoners vanuit de 
keuken aan de voorzijde een leuk uitzicht over 
de haven, maar in de winter stonden de scheepjes 
hoog en droog en werd er geschuurd en geha-
merd, dus minder gezellig. De huizen hadden aan 
de achterzijde ook een tuin, die grensde aan het 
zogeheten balkengat. In dit balkengat dreven vlot-
ten van aan elkaar bevestigde boomstammen van 
de houthandel Abraham van Stolk. In de winter 
vroor dit water vaak dicht en hadden de bewoners 
de beschikking over een prachtige eigen ijsbaan. 
Er lagen, dacht ik, geen kapitale jachten in deze 
jachthaven, maar meer eenvoudige, soms zelf 
gebouwde scheepjes; althans in mijn herinnering. 
Niet veel mensen wisten de Houtstraat te vinden. 
Ik moest zelfs op mijn trouwdag de chauffeur van 
de auto de weg wijzen. De man had nog nooit van 
de Houtstraat gehoord en reed in eerste instantie 
naar de Houtlaan. Toen ik opmerkte dat hij de 
verkeerde richting opreed, zei de chauffeur dat 
ik waarschijnlijk wat nerveus was. In ieder geval 
nam hij mij niet serieus. Uiteindelijk moesten wij 
met gas op de plank alsnog naar de Houtstraat 
rijden. Eind goed, al goed.”

M.H. van Renssen-Capello: “Deze jachthaven ligt 
aan de Houtstraat in Rotterdam Overschie. Mijn 
oom woonde daar; hij werkte bij Abraham van 
Stolk. Als kind heb ik daar in 1950 en verdere 
jaren vaak gelogeerd, vaak gezwommen in het 
‘balkengat’, achter het huis dat eigendom was van 
Stolk. Dit zijn fi jne herinneringen als je 81 bent. 
Succes met de krant! Ik hoop nog eens meer te 
herkennen, vooral over de scholen in Spangen.”

B. Verzijden: “De bootjes op de foto kwamen mij 
niet zo bekend voor, maar de woningen en op 
de achtergrond, de fabriek van Van Nelle, dacht 
ik dat dit de jachthaven was op de splitsing van 
het Schie-Schiekanaal, de Abr.v. Stolkweg en de 
Houtstraat (de genoemde rij woningen.) De foto 
is naar mijn mening genomen op de brug die 
Overschie toegang gaf met de stad Rotterdam.”

Ria Visée-Crezee: “Dit is een foto van de jacht-
haven bij de Houtstraat bij Abraham van Stolk 

Houthandel aan de Abraham van Stolkweg. De 
naam weet ik niet meer. Het is vijftig jaar geleden 
dat ik daar heb gewoond. Ik denk iets van ‘de 
Schie’. Voor het een jachthaven werd, was het een 
weiland met padvinders. Voor ons kinderen was 
dat heel gezellig. Er was ook vaak een kampvuur 
en er werden spelletjes gedaan.”

R. Weever: “Dit is de Fokhaven aan de Abraham 
van Stolkweg. De vereniging waar de foto is 
gemaakt is wsv De Kolk. Ik ben daar secretaris en 
voorzitter geweest. Deze vereniging is opgericht 
6 februari 1953 in de ouwe Kolk in Delfshaven, 
later is deze vereniging samen gegaan met wsv 
Piet Hein en wsv de Schie.”

Joke Weever: “Jazeker ken ik dit, dit is water-
sportvereniging de Kolk. Ik heb daar mijn jeugd 
doorgebracht, want mijn ouders hadden daar een 
boot liggen. Het was altijd leuk spelen bij de 
jachthaven. Wij noemde het altijd gewoon ‘bij 
de boot’. Het is aan de Abraham van Stolkweg, 
bij het Kleinpolderplein. We gingen roeien op de 
Schie en aan de kop, bij de ingang van de haven, 
vissen. Als de boten op de helling lagen, mochten 
we er niet komen; dat was te gevaarlijk. Mijn 
vader, Koos Weever, heeft de hellingkar gemaakt 
die nu nog wordt gebruikt. Later is ook mijn broer 
voorzitter geworden, nadat mijn vader overleden 
was. Helaas staat onze boot niet op de foto, die 
stond altijd op het andere stuk langs het hek. Mijn 
vrienden daar waren Hans en Aadje van Dalen en 
Freddy Snoek, Joop, Anita en Dick de Ruyter. Als 
het regende, gingen we in de keet schuilen. Daar 
hing een bordje: ‘Doe alsof je thuis bent, maar 
houd de loods schoon’. Dit zeg ik nog steeds 
tegen mijn kinderen, haha.”

G.J. Smit: “De boot op de voorgrond is van ons 
geweest. Ze staan op het droge vanwege de win-
ter. De haven is de Fokhaven aan het Noorder-
kanaal. De huizen op de achtergrond staan in de 
Houtstraat. Achter de huizen lagen de boomstam-
men te wateren, om daarna gezaagd te worden. 
Links is de Abraham van Stolkweg, met nu de 
ingang van diergaarde Blijdorp.”  

 ‘Bij de Schie lag je drie dagen gratis’   
Enthousiast en door velen werd gereageerd op de foto in ‘Ken je dit nog nr. 228’. 
De plezierbootjes op de oever waren aanleiding voor veel plezier bij lezers, die 
terugdachten aan de jachthaven aan de Houtstraat/Abraham van Stolkweg bij 
de Schie en het Schiekanaal, ook wel bekend als de Fokhaven. Het leverde weer 
leuke herinneringen op. Lees maar!
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

 

‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

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

 

 

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

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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   Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid  
   van de bewoners altijd voorop staan.  
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige  
   fietsenberging en een scootmobielruimte. 
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.  
   verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,      
   spelletjes, e.d. 

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

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

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis 
adviesgesprek aan. We hebben con-
tracten met alle zorgverzekeringen. 
Vergoedingen varieren van 75% tot 
100% uit de (basis) verzekering.

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
• Altijd 5 jaar garantie
• Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

Meubelstoffeerderij klassiek / modern  
Stoelenmatterij
Meubelspuiterij / logerij
Lederbewerking
Antiekrestauratie

Vrijblijvende prijsopgave, ook aan huis. 
Gratis halen en bezorgen 
Gratis vervangende meubels 

Showroom en 
open werkplaats:
IJsclubstraat 68
3061 GV  Rotterdam
Telefoon: 010 - 414 58 08

Showroom en

open werkplaats

IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

010 414 5808

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

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

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

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
• Altijd 5 jaar garantie
• Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij  & Stoelenvlechterij

5 jaar 
garantie 

55plus 
korting



We hebben een bescheiden 
inkomen, maar ook een wo-
ning met een flinke overwaar-
de. We overwegen de woning 
aan de kinderen te verkopen, 
zodat we wat ruimer in ons 
geld zitten. Welke manier is 
het gunstigst voor ons?

Om maar met de deur in huis te 
vallen; eigenlijk vinden wij dat er 
geen gunstige manier is. De woning 
verkopen en terughuren is door fi scale 
wetgeving sinds 2010 vrijwel altijd 
ongunstig. Bedenk in de eerste plaats 
dat u nu goedkoop woont. U heeft 
vrijwel geen hypotheek meer en 
bescheiden onderhoudskosten en wat 
gemeentelijke heffi ngen. Met 400-500 
euro per maand bent u al klaar. Gaat u 
de woning verkopen aan de kinde-
ren, dan verplaatst de waarde van 
uw woning zich van box 1 naar box 
3. Dat betekent dat u belasting gaat 
betalen over het geld dat u bij de bank 

heeft staan, terwijl de (over)waarde 
op de woning nu vrijwel onbelast is. 
Bovendien maakt u bij de verkoop 
kosten, te weten: overdrachtsbelasting 
en notariskosten en misschien hebben 
de kinderen wel geld moeten lenen 
om de koop te kunnen doen. U kunt 
de woning ook schenken, dan krijgen 
de kinderen te maken met schenkbe-
lasting. Rust er nog een hypotheek op 
de woning, dan moet deze bij verkoop 
of schenking worden afgelost.

Wanneer u vervolgens geen eigenaar 
meer bent, moet u huur gaan betalen 
over de waarde van de woning; 

dit moet volgens de regels van de 
Successiewet 6% zijn. Betaalt u een 
lagere huur, dan telt de woningwaarde 
weer mee in uw erfenis. Betaalt u een 
hogere huur, dan is datgene wat meer 
is dan deze 6% een schenking.

Een alternatief voor verkopen en huur 
betalen, is de woning verkopen aan de 
kinderen met behoud van vruchtge-
bruik. De kinderen kunnen dan afhan-
kelijk van de leeftijd van de verkoper 
de woning kopen voor een lagere 
prijs en u hoeft geen huur te betalen. 
Dat lijkt een gunstiger mogelijkheid, 
maar ook hier zit een addertje onder 

het gras. Na overlijden wordt over 
het verschil van de woning dan en het 
moment van verkoop (min gemaakte 
kosten), erfbelasting geheven. En 
verder geldt dat u weliswaar geen 
huur betaalt, maar u de kosten voor 
onderhoud, gemeentelijke heffi ngen 
en dergelijke wel blijft betalen.
Overigens is verkopen en terughu-
ren (en vruchtgebruik) vanuit de 
berekening eigen bijdrage zorg niet 
aan te raden. Een box 1 woning (eigen 
woning) telt namelijk (volgens de 
huidige wetgeving) niet mee voor de 
eigen bijdrage; bezit in box 3 (boven 
de vrijstelling) wel.

Als middel om over wat extra geld 
te kunnen beschikken, raden wij 
momenteel vaak een afl ossingsvrije 
hypotheek of ‘opeethypotheek’ aan; 
de rente is laag en daarmee wel zo 
aantrekkelijk.

Mocht u menen dat er voor u toch 
wel voordeel te behalen is, omdat uw 
situatie net een beetje anders is of wilt 
u over uw specifi eke situatie meer 
weten, maak dan eens een afspraak 
met ons. Mail hiervoor: info@akto.nu 
of bel: 010-3130823.  

 De woning overdoen 
aan de kinderen   
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Uitbetalen erfenis
Na het overlijden zijn veel erfgena-
men vaak vooral bezig met wat ze 
kunnen ontvangen uit de nalaten-
schap. Zij maken het zichzelf niet 
gemakkelijk, want voordat het tot 
uitkering komt, stroomt er heel wat 
water door de Maas. Eerst moeten 
alle juridische en fi scale zaken achter 
de rug zijn. Is er een eigen huis, 
dan moet dit verkocht en geleverd 
voordat de waarde die de woning 
vertegenwoordigt, beschikbaar is. 
Een afwikkeling duurt al snel een 
jaar, waarbij de fi scus voor de meeste 
vertraging zorgt. Is er een langstle-
vende partner, dan zullen erfgenamen 
geduld moeten hebben totdat de 
langstlevende zelf is overleden (tenzij 
het testament anders bepaalt). Is er 
voldoende contant geld beschikbaar, 
dan is een voorschot op de uiteinde-
lijke erfenis vaak wel mogelijk.

Buitenlands testament
Om te weten of een overledene een 
testament heeft laten maken, kunnen 
we in Nederland het Centraal Testa-
mentenregister (CTR) raadplegen; 
een goedkope en snelle service. Het 
opvragen van een testament dat mo-
gelijk in het buitenland is opgesteld, 

is minder eenvoudig. Maar sinds 
kort kunnen we via het CTR ook van 
een groot aantal Europese landen 
opvragen of en waar het testament 
is gemaakt. Bent u betrokken bij een 
nalatenschap waarin mogelijk een 
testament in een ander Europees land 
is gemaakt? Neem dan eens contact 
met ons op, we helpen u graag verder.

Het antiek van nu
Veel wat we antiek noemen, heeft 
op veilingen weinig waarde meer als 
we het vergelijken met 15 of 20 jaar 
terug. De toen kostbare kast levert 
nu nog maar een schijntje op van wat 
hij gekost heeft. Alleen bijzondere 
stukken van hoge kwaliteit blijven 
duur. Hoe anders is dat met wat wel 
design wordt genoemd. Een versleten 
stoel uit de jaren zestig van een 
(nu) bekende ontwerper levert vaak 
minstens zoveel op als dat hij nieuw 
gekost heeft en vaak zelfs nog veel 

meer. Denk dus eerst goed na voordat 
u een oud lor weg denkt te gooien; dit 
kan meer waard zijn dan u denkt.

Een of twee executeurs?
Vooral bij samengestelde gezinnen 
dringt de vraag zich op of er van 
iedere familie een van de kinderen 
executeur van de nalatenschap moet 
zijn na het overlijden van de langst-
levende partner. Die vraag vindt haar 
oorsprong in de wens geen van de fa-
milies tekort te doen. Hoe sympathiek 
die wens ook is, we raden het graag 
af. Met twee kapiteins op een schip 
is het namelijk lastig varen. Verwacht 
u problemen bij de afwikkeling, 
benoem dan een onafhankelijke derde 
die de belangen van beide families in 
de gaten kan houden en zorgt dat een 
ieder krijgt wat hem toekomt.

Uit de praktijk 

November is voor ons altijd een drukke 
maand. Om de een of andere reden 
willen meer mensen tegen het einde van 
het jaar nog iets met hun testament, erf-
belasting besparen of overlijden er meer 
van onze klanten. Een typische einde-
van-het-jaar-vraag gaat over schenken 
en dan op papier in het bijzonder. In dat 
laatste geval schenkt u een bedrag en 
leent u dit direct weer terug. Dat wordt 
veel gedaan door mensen met over-
waarde in de woning, maar een beschei-
den spaarrekening. Door op papier te 
schenken, kunt u gemakkelijk bij leven 
al wat vermogen overdragen en zo erf-
belasting besparen. Maar misschien niet 
volledig onverwacht: hier kleven ook 
nadelen aan. U moet bijvoorbeeld langs 
de notaris, jaarlijks 6 % rente betalen 
aan degene aan wie u geschonken heeft 
en u moet daar ook een administratie 
van bijhouden, zodat u later kunt aan-
tonen dat de rente inderdaad betaald is. 
Want als deze rente niet daadwerkelijk 
jaarlijks is betaald, telt bij overlijden het 
geschonken bedrag wel weer mee met 
de erfenis. Die nadelen kunnen soms 
zwaarder wegen dan de voordelen; men 
komt daar vaak te laat achter. Bedenk 
daarom vooraf of uw inkomen de hoge 
rentebetalingen toelaat en of u en uw 
partner in staat zijn een goede adminis-
tratie van de lening en betaalde rente bij 
te houden. Als dat zo is, dan is een pa-
pieren schenking het overwegen waard. 
Meer weten hierover of over andere erf- 
of schenkgerelateerde zaken? Bezoek 
onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren 
of maak een afspraak!  

?

Met zorg overstappen  We 
kunnen vanaf half november 
weer overstappen naar een andere 
zorgverzekeraar. Maak nu alvast 
een lijstje van zaken die u goed 
verzekerd wilt hebben en maak dan 
gebruik van een van de zorgver-
zekeringvergelijkers en betaal niet 
teveel voor uw verzekering.

Thuis afgehaald  Geen zin 
om te koken, toch lekker eten? 
Maak eens gebruik van de vele 
hobbykoks die via thuisafgehaald.
nl of thuisgekookt.nl maaltijden 
verkopen. Voor gemiddeld € 5 per 
maaltijd bent u al klaar. Wellicht 
iets duurder dan zelf koken, maar 
wel lekker makkelijk.

Ontdooi de vriezer  Door de 
vriezer iedere drie maanden te ont-
dooien, bespaart u tot wel €50 per 
jaar. Plaats een bak warm water in 
de lege vriezer en u bent ook nog 
eerder klaar.
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”
-  HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
       ( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand 
      de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
 
-  WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
 
-  ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND 
   NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
 
-  GRATIS PARKEREN
 

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

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

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, 
vrijdag gesloten 

Website: www.hogadent.nl

  

 
 

 

  

   

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

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

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, 

- Uitvaart compleet € 3950,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

Een mooi afscheid zorgt voor  jne 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.

Goetzee

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

Ondanks deze rare tijd....

Goed 
GEMUTST
de winter in!
De Oud-Rotterdammer
mutsen zijn er weer!
OP=OP!

Te bestellen via de 
bestelbon op pagina 13



We startten onze reis bij het nieuwe 
Centraal Station. Wat een beleving is 
dat! De drukte, maar ook die impo-
sante luifel. Het lijkt wel de kop van 
een haai. Daarna lopen we richting de 
Doelen. We passeren het Groothan-
delsgebouw en ik gluur omhoog om te 
kijken waar ooit bioscoop Kriterion op 
de bovenverdieping was. Daar moest 
ik beginjaren ‘60 van school naartoe 
om culturele films, zoals Bittere Rijst, 
te zien. Als de film afgelopen was, 
schoof het doek opzij en kreeg je als 
toegift een mooi panorama over de 
stad. In de Lijnbaan is het nog heel 
rustig. Ik zoek de plek waar ooit boek-
handel Hooimeyer zat. Is niet meer 
terug te vinden.

Panelen
Bij de Doelen vertel ik de kids dat 
hun overgrootvader nog meehielp de 
akoestische panelen in de grote zaal, 
te maken. Dat gebeurde bij de RDM 
in de timmerloods op Heijplaat. Of het 
ook echt hun interesse heeft?
Op het Stadhuisplein gaan we gezellig 
wat gebruiken. Dat slaat goed aan!
Later vervolgen we onze route via de 
Meent en Oppert, naar mijn vroegere 
stamkroeg van de ‘kweek’, Café de 
Kern. Tenminste, dat willen we. Maar 
we kunnen het café niet vinden, wel 
drie andere kroegen, maar welke ooit 
de Kern was, weet ik niet meer. Flar-
den van biljartpartijtjes, jengelende 
nummers uit de juxe-box van Pat 
Boone en Connie Francis dwarrelen 
door mijn hoofd. Dan maar op naar 
de Binnenrotte. Hier kijk ik echt mijn 
ogen uit! Ik herken niets meer.
Toen ik hier in 1959 naar de Kweek-
school ging, was het spoorviaduct 
er nog. Tijdens de lessen hielden de 
leraren bijna om het kwartier even hun 
mond vanwege de voorbijrommelende 
goederentreinen. Je kon elkaar dan 
bijna niet verstaan. Nu loopt de metro 
op die plek onder de grond. Waar de 
Wilhelmina Kweekschool stond, die 
ik vijf jaar bezocht heb, zie ik nu een 
zeer luxe flatgebouw met prachtige, 
modieuze winkels op de begane grond. 
Even ben ik er ontdaan van, maar de 
kleinkinderen kennen die gevoelens 

niet. “Kom op opa, je moet ons nog 
meer laten zien.”

Laurenskerk
We lopen naar de Laurenskerk, 
kloppen op de grote mooie toegangs-
deuren. Helaas, de eerste uren nog 
gesloten. Zolang kunnen wij niet 
wachten. Erasmus kijkt ondertussen 
onbewogen toe. In ‘59 was de kerk 
nog een ruïne, met een somber stuk 
toren, omgeven door een hek. Nu weer 
een pronkjuweel van de stad. In 1963 
was er iets klaar met de restauratie 
en prinses Beatrix zou het geheel met 
haar aanwezigheid opluisteren. Toen 
moesten wij, van de Kweek, met een 
koor het geheel meer luister geven. 
Onze muziekdocenten, Piet van den 
Kerkhof, organist van de gesloopte 
Nieuwe Zuiderkerk aan de Westzee-
dijk, en Bram Sintnicolaas, kwamen 
onverwacht met deze mededeling. 
Zodoende stonden we ‘s morgens op 
school ineens te oefenen, ‘s mid-
dags al boven, naast het orgel, in de 
Laurenskerk voor de prinses te zingen.

Markthal
Via de Hoogstraat slenteren we 
richting de Markthal. Ook al zo’n 
prachtig gebouw dat we met z’n allen 
voor het eerst zien. Daar gebruiken we 
wat. Onderwijl laat ik mijn ogen alle 
kanten opgaan. Wat een magnifieke 
omgeving. We genieten er alle vijf 
van. Ruim een half uur later steken 
we over naar de oude gemeentebiblio-
theek. Daar heb ik vaak zitten studeren 
in de leeszaal. Zodra je met een ander 
een woord wisselde kreeg je een prie-
mende blik of ssttttt te horen van de 
dame die voorin toezicht hield. Deed 
je het nogmaals dan werd je verzocht 
te vertrekken. Kom daar nu nog eens 
mee! Café De Maagd van Holland, 
recht tegenover de oude bieb is er, na 
ruim 55 jaar, nog steeds. Vanuit de 
‘kweek’ kwamen wij hier niet zo vaak. 
Café De Kern was populairder.

Zadkine
Langs de nieuwe Bieb en de kubuswo-
ningen trekken we richting het Witte 
Huis. Als ik de kids vertel dat dit ooit 

een wolkenkrabber werd genoemd, 
halen ze ongelovig hun schouders op. 
Het zal wel........maar ze vinden het 
wel een mooi gebouw. Daarna nog 
naar Zadkine gelopen. Kleinzoon stelt 
een slimme vraag: “Waarom zetten 
ze zo’n mooi beeld niet midden in het 
centrum?” Nu staat het erg ongunstig 
met een drukke weg er vlak langs. 
Volgens mij heeft hij gelijk.
Onze benen beginnen ondertussen be-
hoorlijk te protesteren. Daarom gaan 
we richting de Maas; zoeken een mooi 

plekje op, met goed uitzicht op de Wil-
lemsbrug en eten daar de meegenomen 
kadetjes en krentenbollen.

ss Rotterdam
Het zonnetje brandt. We hebben nog 
één doel: het ss Rotterdam, daarna 
naar Hotel New York. Eerst had-
den we het plan naar Zuid te lopen. 
Dochter en de kids willen wel, maar 
mijn vrouw en ik zien dat niet meer 
zitten. Dus nemen we de metro. Halte 
Rijnhaven eruit, naar het schip lopen 
we. Wat is dat Katendrecht veranderd. 
Eenmaal wat gebouwen in wording 
gepasseerd komen we in straten met 
keurige eengezinswoningen. We 
passeren theater Walhalla. Onwil-
lekeurig moet ik glimlachen. In 1962 
gingen we ‘s nachts met een taxi vol 
bemanningsleden van de Maasdam 
naar dancing Walhalla. Wij mochten 
als werkstudenten ook mee met de ma-
trozen. Dat was toch wel andere koek. 
Als de kleinkinderen ‘de Rotterdam’ 

in het vizier krijgen, versnellen ze hun 
pas. Trots ligt het daar aan de kade.
“Jongens, jullie overgrootvader heeft 
in 1957, toen het in aanbouw was, 
het hele jaar voor het schip moeten 
werken. Dat gebeurde bij scheepswerf 
de RDM, op Heijplaat.”
Eenmaal aan boord genieten we. 
We mogen niet overal komen, doch 
alleen maar op dit schip zijn, doet 
mij al plezier. De grootste verrassing 
komt als we het schip verlaten. In de 
hal ligt een flinke stapel kranten. Het 

blijken ‘De Oud-Rotterdammers’ te 
zijn. Ik heb er wel eens van gehoord 
via familieleden, daarom neem ik er 
eentje mee. Nu tot slot naar Hotel 
New York, op de Kop van Zuid, voor 
de high-tea. Gelukkig blijkt er een 
loopbrug te zijn, dwars door de Rijn-
haven. Ik kan wel merken dat we al 
heel lang uit Rotterdam zijn vertrok-
ken, want ik wist niet van het bestaan 
van deze brug. Maar nu komen we er 
vlug. Nou ja vlug, mijn benen willen 

zo langzamerhand niet meer. We 
hebben vandaag heel wat kilometer-
tjes gewandeld. Als we het vroegere 
hoofdkantoor van de HAL betreden, 
gaan mijn gedachten terug naar 1962, 
toen ik me er aanmeldde als vakantie-
werker voor één van hun schepen. Dat 
het de ‘Maasdam’ zou worden, voor 
een mooie reis naar New York, kon ik 
toen nog niet weten. Klerken zaten bij 
mijn binnenkomst ijverig te schrijven, 
typemachines ratelden. Het was er een 
en al bedrijvigheid: nu, een restaurant, 
met aan de wanden wel allerlei dingen 
die aan de oude tijden herinneren. 
Toch valt de ambiance me binnen wat 
tegen.

Onvergetelijke dag
Aan het eind van het gezellige, uitge-
breide etentje bedank ik mijn dochter 
voor dit leuke cadeau, deze onvergete-
lijke dag die wij met elkaar hebben ge-
had. Zij moeten weer richting Almere, 
mijn vrouw en ik slapen op Rhoon. ‘s 
Avonds, doodmoe, lees ik de verhalen 
in De Oud-Rotterdammer. Tegen mijn 
vrouw zeg ik: “Een nieuwe auteur 
voor die krant is geboren. Ik ga ook 
een verhaal schrijven en opsturen. Kij-
ken wat het wordt.” Zo is het begon-
nen, ruim vijf jaar geleden. Sindsdien 
heb ik met plezier om de zoveel tijd 
een verhaal ingestuurd...

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Wandelen door Rotterdam
In 2015 kreeg ik van mijn dochter als verjaardagscadeau: een 
wandeltocht door de stad, met aansluitend een uitgebreide 
high-tea in Hotel New York. Ik mocht de route bepalen. Als oud-
Rotterdammer vond ik dat heel aardig van haar. Wij, wonend op 
Schiermonnikoog, zij met haar gezin in Almere. 
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Van de Markthal waren we allemaal onder de indruk.

Links de Laurenskerk: monument tussen alle nieuwbouw.

De haaienbek van het Centraal Station.

Hotel New York, omringd door wolkenkrabbers op Zuid.
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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-oogarts-
keuring. 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

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 verza-
meling 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 ja-
ren, 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.

Wandeling Scheepvaartkwar-
tier
Gilde Rotterdam houdt 2 december 
een wandeling door het Scheep-
vaartkwartier in Rotterdam. Mits de coronaregels van dat moment dat toestaan. Het Scheep-
vaartkwartier is ontstaan in de 18e eeuw, toen hier havens en villa′s langs de Parklaan kwamen. 
De meeste gebouwen in de wijk dateren uit de periode dat de haven van Rotterdam de grootste 
expansie van 1870 tot 1920 kende. Voor liefhebbers van Jugendstil/Art Nouveau is er veel te 
zien. Veel gebouwen zijn in opdracht van reders en havenbaronnen gebouwd. Er zijn tegelta-
bleaus, reliëfs e.d. die iets laten zien van handel of scheepvaart. Het kwartier biedt nog meer 
verrassingen: ‘oude pakhuizen die nu voor andere doeleinden gebruikt worden’. Meestal neemt 
de gids u ook mee naar de Historische Tuin Schoonoord, het kleinste en meest intieme park van 
Rotterdam, gevestigd in de voormalige tuin van één van de villa’s.

Expositie kunstenaars in etalage
Leden van de Kunstkring Prins Alexander (KPA) zien dat in deze coronatijd steeds meer mensen 
even stil blijven staan en naar binnen kijken in onze atelierruimte aan de Ommoordse Einstein-
plaats. Dat was voor kunstenares Roza Dzakhova uit Rotterdam-Ommoord een reden eens meer 
aandacht te besteden aan wat men door de ramen van ons atelier kan zien. De vier ramen om 
door naar binnen te kijken zijn daardoor bijna echte etalages geworden. Verrassend, kleurrijk en 
met herfsttakken en -blaadjes versierd. Elk doorkijkje, elk raam, is door een kunstenaar, lid van 
de Kunstkring, onderhanden genomen. Kom gerust eens kijken aan de Einsteinplaats. U hoeft er 
niet voor naar binnen! Binnenkort wordt alles opnieuw ingericht en dan wordt alles helemaal in 
Kerstsfeer gebracht. Op deze manier hoopt de Kunstkring Prins Alexander een bijdrage te leveren 
aan deze donkere sobere corona/herfsttijd. Speciaal voor de wandelaars in Ommoord en bewo-
ners van de Einsteinplaats om meer vrolijkheid in kleurrijke verrassingen te laten zien.

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

Zaterdagen 14 en 21 november

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogarts-
keuring voor verlengen van uw 
rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 
14 en 21 november. Kosten: € 85. 
Keuringslocatie: De Hesse Optiek 
& Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 
BZ Rotterdam. Naast metrohalte 
Hesseplaats. Gratis parkeren. 
Zorgdomein. Coronamaatregelen. 
Op afspraak: 010-2361939 (di 
t/m za).

November en december

Etalage-expositie Kunstkring Prins Alexander
Achter de ramen van de atelierruimte van Kunstkring Prins Alexander aan de Ommoordse Einstein-
plaats in Rotterdam is een expositie te zien van leden van de kring. Er wordt onder andere werk 
getoond van Roza Dzakhova, Tjamme Wiegers, Thea Meekers en Ferry Albers-Hendriks.

Woensdag 2 december

Wandelen in het Scheepvaartkwartier
Gilde Rotterdam houdt 2 december, mits de coronaregels het toestaan, een wandeling door het 
Scheepvaartkwartier. De start is om 14.00 uur. Aanmelden kan via de website www.gilderotterdam.nl. 
U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en krijgt het startpunt van de rondleiding toegestuurd.

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 vrijblij-
vende 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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Van de Korput senior was een 
voetbalvriend van de Xerxes-vedette 
Faas Wilkes. Hij ging met Faas naar 
de Europacupfi nale van Feyenoord 
in Milaan. In hun hotel werd Faas 
als oud-speler van Inter herkend. De 
tifosi waren niet meer bij hem weg te 
slaan en hingen om zijn nek. De jonge 
Gerard van de Korput (1949), zoon 
van ‘Opoe’, groeide op bij Feyenoord 
waar hij het tot het derde elftal haalde. 
Met dit hoogste amateurteam – in 
die tijd waren de profs en amateurs 
nog niet gescheiden – werd hij op het 
KNVB-sportcentrum in Zeist een keer 
kampioen van Nederland van de re-
serveteams.De familie Van de Korput 
woonde op de Groene Hilledijk en het 
spreekt vanzelf dat Gerard junior lid 
werd van Feyenoord. “Ik was 9 jaar en 
stond te trappelen. Met m’n vader was 
ik al vaak in het stadion en op Varken-
oord geweest. Het werd tijd om mijn 
voetbalschoentjes aan te trekken.”Hij 
speelde altijd in de hoogste teams met 
als hoogtepunt het kampioenschap op 
Zeist. Waarom weet hij zelf niet meer 

maar hij vertrok bij Feyenoord en koos 
daarna voor LMO. “Ik was daar één 
seizoen en waarom ik daar wegging 
weet ik nog wel heel goed. Onze trai-
ner Bud Croes werd, om voor mij on-
begrijpelijke reden, ontslagen. Ik ben 
ook weg, heb ik toen gezegd.”Gerard 
ging voor zijn werk naar Saint-Brieuc 
in Normandië. “Ik voetbalde daar wel 
maar niet in competitieverband. Het 
was meer om m’n ritme en conditie bij 
te houden.”Na een jaar kwam hij terug 
naar Rotterdam en ging trainen bij 
DRL waar Daan den Bleijker trainer 
was.“Dat was een voormalige rech-
terspits van Feyenoord die samen met 
mijn vader had gespeeld. Nadat hij 
mij een paar trainingen had gevolgd, 
vroeg hij me om lid te worden van 
DRL.”Er brak een mooie voetbaltijd 
aan onder Den Bleijker. Dat was 
een man van weinig woorden die 
op schijnbaar eenvoudige wijze met 
zijn boys successen boekte. ‘Voetbal 
is geen schaakspel’, was zijn motto. 
Gerard speelde daar in een team met 
hoge kwaliteit. Spelers als Maup Mar-

tens, Klaas van Dongen, Bas Hokke, 
Ton van Gent en de vleugelspitsen Jan 
Nijman en Leo van der Vliet, maakten 
naam in voetballand. Martens, Van der 
Vliet en Nijman werden door coach 
Arie de Vroet geselecteerd voor het 
Nederlands amateurteam.

Barendrecht
Toen Den Bleijker naar de BVV Ba-
rendrecht vertrok gingen Bas Hokke, 
Bram van den Tol en Gerard van de 
Korput met hem mee. “Barendrecht 
kreeg daarmee een zeer sterk team 
dat in enkele jaren naar de hoogste 
amateurklasse promoveerde”, zegt 
laatste man Gerard. “Het succes was 
te danken aan de werkwijze van onze 
trainer. No nonsens, hij gaf ons ver-
trouwen en wij wonnen ermee.” Den 
Bleijker was een fenomeen die met 
alle amateurploegen waar hij trainer 
was, kampioen werd. Hij maakte Den 
Bleijker 5 jaar mee als trainer van Ba-
rendrecht. Die werd opgevolgd door 
Sandor Popovics. Twee seizoenen 
later nam Jan Rab de technische lei-

ding over.Gerard was 33 jaar toen hij 
stopte als veldvoetballer. “Ik kreeg een 
blessure aan mijn linkerarm die daarna 
herhaaldelijk uit de kom schoot. Dat 
was behoorlijk pijnlijk. Ik ben er aan 
geopereerd maar ik viel een keer over 
een hekje en toen was ‘ie d’r weer 
uit. Voor mij de reden om te stoppen. 
Het was gewoon té link”. Hij speelde 
nog wel in de zaal bij De Stappers. 
“Dat was toch veiliger. Geen slidings 
of harde tackles bijvoorbeeld en onze 
coach was Gerard Meijer die mijn 
arm voor de wedstrijd even inpakte”.
Gerard van de Korput woonde inmid-
dels in Barendrecht en bleef, samen 

met moeder Doortje en zijn vrouw 
Joke, zijn cluppie nog lang trouw. Hij 
runde jarenlang de kantine, de dames 
verzorgden de hapjes en de drankjes 
in de bestuurskamer en hij verzorgde 
op zaterdag de lunchpakketten voor de 
selectie. Daar kwam abrupt een einde 
aan door een fors meningsverschil met 
de nieuwe clubleiding. En Gerard is 
niet de enige die zo’n meningsverschil 
had/heeft. Waarvan akte…

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com  

 ‘Voetbal is geen schaakspel’   
De naam Van de Korput komt driemaal voor in de Feyenoord geschiedenis. Als voetballer was Mi-
chel van de Korput het meest succesvol. Als Feyenoorder kwam hij in het Nederlands elftal en deed 
mee aan het Europees kampioenschap in 1980. Michel is een neef van Gerard van de Korput senior, 
bijgenaamd ‘Opoe’ vanwege zijn getaande gezicht, en die speelde in het eerste zo rond de invoe-
ring van het betaalde voetbal in een team met onder andere Coen Moulijn, Cor van der Gijp, Henk 
Schouten en ‘Henkie’ Bijl.

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 honderd-
duizenden 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’, 
waarvan inmiddels de 2e druk is 
verschenen. Telkens met de vraag 
of u, als lezers, nog iets kunt 
toevoegen aan de beschrijving van 
de foto. Een herinnering, een anek-
dote of wetenswaardigheid.  

 Oud Delfshaven bij de Schiedamseweg 
met de De Delfshavense Schie van Lage 
Erfbrug naar Mathenesserbrug. Links ligt 
aan de Jan Kruijffstraat de Sint Antonius 

Abtkerk. 14 november 1958.

    (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart 
Hofmeester   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Sliding Gerard voor Wim Jansen (op de achtergrond Jan Bruijs)   

 ‘Opoe’ Van de Korput naast Gerard 
Kerkum. Daarvoor Daan den Bleij-

ker (links) en Henk Schouten   
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SOR HEEFT DÉ LOCATIE VOOR UW WOONGROEP 
Heeft u een idee voor een woongroep? Stichting Ouderen
huisvesting Rotterdam stelt een locatie in Rotterdam, 
 Ommoord beschikbaar.

Schrijf u nu in op: sor.nl/woongroep

SAMEN WONEN IS 
SAMEN ETEN
Start nu uw eigen 
woongroep

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

>   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 

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 6,9510 kilo

Bildtstars  

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411
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Rotterdamse Scheurkalender 
2021

Hij is er weer: de Rotterdamse Scheur-
kalender van Herco Kruik. Voor 2021 
weer dagelijks weetjes, aardigheden en 
eigenaardigheden over Rotterdam. Oh-
jajoh? Zeker te wete! Onmisbaar voor 
iedereen met een hart voor Rotterdam en gevoel voor humor. 
Vanaf nu te koop zolang de voorraad strekt. Leuk als cadeau 
voor de feestdagen. Of gewoon voor jezelf!  

Rotterdam van 
vroeger tot nu – 
maandkalender 
2021

De nieuwe maand-
kalender ‘Rotterdam 
van vroeger tot nu’ 
is verschenen. Twaalf prachtige platen waarmee u het jaar 
doorkomt. Met foto’s van het Groothandelsgebouw tot de Van 
Nellefabriek en van luchtfoto’s tot mooie kunstwerken in de 
stad. en natuurlijk ruimte voor notities en afspraken, verjaarda-
gen enzovoorts. Leuk om weg te geven als cadeautje of gewoon 
lekker voor jezelf!  

Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was spe-
cialist in luchtfotografi e. 
Over zijn werk verscheen 
dit jaar het boek ‘Rot-
terdam 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. Het boek is inmiddels aan de tweede druk toe.

Bestelbon ‘t Winkeltje

De vrijheid van drinken. 
Rotterdamse kroegverhalen uit 
de vorige eeuw

Alek Dabrowski schreef een leuk boek 
over het Rotterdams caféleven. Onder 
het motto: ‘Vroeger was niet alles beter, 
maar er werd wel minder moeilijk 
gedaan’. Dabrowski neemt de lezer mee naar bekende en 
minder bekende kroegen van Rotterdam, zoals De Consul, De 
Oude Sluis, Café Timmer en Plan C, maar ook De Chillup, De 
Blokhut en Café Pleij. Met illustraties van Gemma Plum.    

Kejje da nie horih dan?

Een nieuw boekje van schrijver Herco 
Kruik over de Rotterdamse taal met 500 
uitdrukkingen, zegswijzen en wijshe-
den. Van ‘Sooo, ovvie een emmer leeg-
pleurt’ tot ‘Hallo, kejje bek niet verder 
ope”. De nieuwe uitgave past mooi 
in de reeks eerder verschenen boekjes Humor uit Rotjeknor, 
Rotterdamse Bijnamen en Het Rotterdams ABC. Met kleurrijke 
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.  

De Oud-Rotterdammer ijsmuts 
OP=OP!

Het wordt weer kouder en dan is een 
echte Oud-Rotterdammer ijsmuts goed 
bruikbaar. We hebben nog enkele exem-
plaren in voorraad. Dus wie ‘m wil 
kopen en/of cadeau geven: wacht niet 
te lang. Wie het eerst komt, het eerst maalt... Op = Op!  

Cocky, verzetsheldin uit Rot-
terdam

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 familiege-
schiedenis. Een reconstructie vol ontdekkingen.  

De Natte T-Doek

Al maanden één van de 
populairste producten 
in ons Winkeltje: de 
Natte T-Doek! Ook 
weer leuk als cadeautje voor de komende 
feestdagen. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rot-
terdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De 
kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek is van 100 procent 
katoen, meet 50x70 cm en is voorzien van een ophanglus. De 
doek is opgevouwen en voorzien van een banderol.  

Rotterdam Het Oude Noorden 
Liskwartier in de 20e eeuw

Weer een prachtboek van Tinus en Bep 
de Does. Deze keer over het Oude 
Noorden en Liskwartier. Met fotoherin-
neringen aan onder andere de groenten-
markt op het Noordplein, de winkels 
van de Zwartjanstraat van vroeger, de Hildegar-
diskerk, de gevangenis aan de Noordsingel, de Bloklandstraat 
waar Coen Moulijn en Wim Jansen leerden voetballen, het He-
liportterrein en nog veel meer. Een heerlijk nostalgisch gevoel 
bekruipt je bij het bladeren door dit fraaie naslagwerk!  

 € 15,95   
 € 12,50   

 € 39,95   

 € 17,50   

 € 7,50   

 € 16,95   

 € 19,99    € 8,95    € 14,95   

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:

Ja, ik bestel:

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.

Rotterdam Scheurkalender 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     15,95
Rotterdam van vroeger tot nu – maandkalender 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     12,50
Rotterdam vanuit de wolken (let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro. . . . . . . €     39,95
De vrijheid van drinken…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     17,95
Kejje da nie horih dan. Ruim 500 Rotterdamse uitdrukkingen  . . . . . . . . . . . . . . . . €      7,50
De Oud-Rotterdammer IJsmuts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     16,95
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €      19,99
Rotterdamse Natte T-Doek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €       8,95
Rotterdam het Oud Noorden Liskwartier in de 20e eeuw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     14,95
Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw  . . . . . . . . . . €     14,95
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €      14,95
Rotterdam Blijdorp Bergpolder Provenierswijk Agniesebuurt in de 20e eeuw. . . . . €     14,95
Het korps de baas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €      29,95
Poffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     24,95
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Exclusief wonen met zorg in Rotterdam?

U bent welkom bij woonzorglocatie 
De Magistraat

Welkom!

Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.

• Uniek gelegen in het centrum van Rotterdam

• Veel privacy in huiselijke sfeer

• Uitgebreid activiteitenprogramma

• Verse maaltijden

Geen lange wachttijden

Avant sanare biedt een 
gratis cursus aan voor mantelzorgers
Als mantelzorger zorgt u goed voor een ander, maar zorgt u ook goed voor 
uzelf? De gratis cursus ‘You never care alone’ helpt u om de mantelzorg vol te 
houden en er voldoening uit te halen. Vanwege het coronavirus is de cursus 
online. Maar als u geen digitale middelen of vaardigheden hebt, is dat geen 
probleem. Wij gaan u daarbij helpen.

In de cursus leert u hoe u in balans kan blijven tijdens het dragen van de zorg voor een 
ander. De cursus bestaat uit 6 leuke, ontspannende en leerzame groepsbijeenkomsten 
van 2 uur. De bijeenkomsten zijn afwisselend. U zit dus niet alleen maar naar een scherm 
te kijken, maar u doet echt mee. Er wordt gepraat, informatie en ervaring uitgewisseld, 
gehuild en gelachen.

In de 6 bijeenkomsten gaan we aan de slag met: 
• uw energieniveau (wat geeft energie versus wat kost energie?)
• waar u tegenaan loopt tijdens het zorgen voor een ander 
• uw hulpbronnen (wat helpt u en hoe zet u dat in?) 
• organisaties en personen die u kunnen helpen
                                  
‘Ik heb geleerd dat ik ook een leven mag hebben’
Thomas, 32 jaar 

Start cursus
Woensdag 25 november van 09.30 – 11.30 uur, 2, 9 en 16 december, 
6 en 13 januari 2021. Als de groep vol zit start er een tweede groep.

Locatie
De cursus is online, dus thuis te volgen. Wie mee wil doen, maar de digitale middelen of 
vaardigheden niet heeft, helpen wij daarmee!

Inschrijven of informatie
Wilt u zichzelf of iemand aanmelden: mail naar secretariaat@avantsanare.nl of via vul 
het formulier in op onze website www.avantsanare.nl.
Voor informatie belt of mailt u met Els Koch, e.koch@avantsanare.nl of 085-0499102. 

Deze cursus wordt u aangeboden door Avant sanare in samenwerking met InMovement 
en Dona Daria.
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ment op de binnenstad van Rot-
terdam zichtbaar. Op dat tijdstip, 
maar dan in 2020, stak een groep 
Rotterdamse roeiers (mariniers), 
speciaal voor Jopie Roijé, vanuit 
het Boerengat de Nieuwe Maas 
over om haar het eerste exemplaar 
van het door haar en co-auteur/uit-
gever Joop van der Hor geschreven 
boek ‘Een klein meisje in een grote 
oorlog’ te overhandigen. Dat ging 
vergezeld door groen-wit-groene 
rook en een eresaluut van opgesto-
ken roeiriemen.

Oorlogskind
Van der Hor had voor de pre-
sentatie nu eens niet voor een 
‘hotemetoot’ in driedelig grijs 
gekozen, maar voor het kleine 
meisje van toen zelf. Toen ook nog 
eens haar dochters en schoonzonen 
uit het niets opdoemden en Mark 
Boninsegna het gedicht ‘de Zwarte 
Duivels’ met verve voordroeg, kon 
Jopie Roijé haar geluk en verbazing 
niet op. Jopie en Joop droegen hun 
oorlogsdocument ook op aan Annie 

Timmermans (de moeder van de 
op het Noordereiland geboren en 
getogen Joop) en al die duizenden 
kleine meisjes en jongens die de 
oorlog beleefden, zoals Jopie dat 
heeft gedaan en beschreven. Samen 
hebben zij met hulp van anderen 
dit boek samengesteld, omdat de 
verhaaltjes van het toen 6-13 jarige 
oorlogskind weergeven wat ook 
anderen hebben ervaren, maar die 
vrijwel nimmer zijn opgeschre-
ven en misschien ook nooit zijn 
doorverteld. “Het zijn verhalen die 
bewaard moeten blijven en worden 
doorgegeven aan de generaties na 
ons’’, vindt Van der Hor. Het is een 
boekwerkje van 94 pagina’s vol 
bijzondere foto’s, gedichten van be-
kende Rotterdamse dichters en aan-
bevolen door o.a. de zangers Stef 

Bos en Lee Towers en Paul van der 
Laar, directeur Museum Rotterdam, 
die het voorwoord schreef.

Supersteppers
Joop van der Hor is ex-politie-
voorlichter en in zijn vrije tijd 
organisator van evenementen voor 
goede doelen. Daarnaast schrijft hij 
al jaren columns in een weekkrant 
en is medeauteur van historische 
boeken. Hij stootte ook Hoogvliet 
in de vaart der volkeren omhoog bij 
de Zeskamp-competitie op NCRV-
tv in de jaren ‘70 en was oprichter 
van de roemruchte supersteppers 
met tochten door Nederland, Bel-
gië, Frankrijk, Engeland en New 
York. Het leverde miljoenen op 
voor goede doelen.
De presentatie van het boek werd 

steeds ingehaald door het corona-
virus. Eerder zou het eindresultaat 
groot worden gebracht in het Oor-
logs- en Verzetsmuseum Rotterdam 
en daarna het Kasteel van Rhoon, 
waar het virus opnieuw spelbreker 
was. Tenslotte werd het een presen-
tatie in de open lucht met een sterk 
uitgedund aantal genodigden.
Jopie Roijé was 6 jaar toen de oor-
log uitbrak. 81 Jaar later verbrak ze 
de stilte van haar herinneringen en 
beschrijft in haar boek op indruk-
wekkende wijze hoe ze die donkere 
periode van vijf jaar bezetting heeft 
ervaren. Met gevoel voor detail en 
gepaste humor ‘wandelt’ ze door 
het Rotterdam van haar jeugd. 
Vanaf het verschrikkelijke bombar-
dement, struikelend over puinho-
pen van platgegooide straten en 
pleinen. Langs haar door Duitsers 
bezette lagere school en een ge-
heim vriendinnetje met NSB-vader 
naar de babypop van een Joods 
meisje dat niet meer terugkeert, tot 
aan het drinkwater tappen voor een 
uitgedroogde en doodsbange Duitse 
tienersoldaat.

Herkenbaar
Bezien door Jopies kinderogen is 
de hongerwinter van 1944/’45 een 
groot en diep zwart gat, waarin zij 
de kou en haar lege maag wegto-
vert om daarna deel te nemen aan 
bevrijdingsfeesten waaraan geen 
einde leek te komen.
Zanger Lee Towers kreeg vooraf 
inzage in het script. “Dit boek zit 
vol herkenbare situaties en verha-
len die ik van mijn ouders heb mee-
gekregen. Zo liep mijn vader vlak 
na het bombardement op Rotter-
dam vanuit Bolnes naar Delfshaven 
naar zijn zus Jannetje om te kijken 
of ze het had overleefd. Onder-
weg zag hij de verschrikkelijkste 
taferelen en situaties die bloemrijk 
door Jopie Roijé in dit boek op een 
eerlijke, kinderlijke, herkenbare 
en soms humoristische wijze zijn 
beschreven. Complimenten ook 
voor mijn vriend Joop van der 
Hor en de mensen die hem hebben 
geholpen om dit document tot stand 
te brengen.’’

Reacties: reinwol@outlook.com

Zondag 25 oktober werd het ‘s middags voor de 87-jarige Jopie Roijé héél bijzonder. De 
hoogbejaarde vrouw werd tot haar grote verrassing ‘gekidnapt’ uit haar woning in Rhoon en 
‘ontvoerd’ naar het terras in de Nieuwe Maas aan het eind van de Van der Takstraat en de 
Maaskade op het Noordereiland. In de wateren rondom het eiland begon op 10 mei 1940 in 
de vroege ochtend de Duitse inval op Nederland en de strijd om Rotterdam.

In een woning in het hofje in de Van 
der Takstraat werden aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog moeiza-
me onderhandelingen gevoerd over de 
overgave aan Duitsland. Op het eiland 
werden vijf dagen later (14 mei) om 
even voor half twee ook de gevolgen 
van het verschrikkelijke bombarde-

Aandachtig luistert Jopie Roijé 
naar het gedicht dat Mark Bonin-

segna voorleest. Foto Gina Roos

Het zwijgen 
doorbroken

Over puinhopen – die kort daarna werden geruimd – zocht Jopie Roijé haar weg. Foto verzameling Joop van der Hor.

Auteur/uitgever Joop van der Hor duimt voor de goede afloop. Foto Gina Roos

Ernstige 
muziekoverlast
Toen ik in 1970 van de geüni-
formeerde dienst naar Bureau 
Bijzondere Wetten werd over-
geplaatst, kreeg mijn leven een 
totaal andere wending. Van een 
eenvoudige diender kreeg ik 
ineens een andere status. Later 
bleek door ervaring en het door-
spitten van de dienstvoorschrif-
ten, dat heel veel bevoegdheden 
van de burgemeester, gedele-
geerd waren naar dat bureau.

Het bureau was als het ware een verleng-
stuk van Algemene Zaken Stadhuis. Zo 
kon je bij afwezigheid van de burgemees-
ter in de nachtelijke uren een muziek-
verbod opleggen met de restrictie, dat de 
burgemeester zo snel mogelijk schriftelijk 
werd geïnformeerd om het genomen 
verbod eventueel voort te zetten.

Zo hadden wij een ernstige muziekklacht 
gekregen van een nachtclub in een woon-
straat. Met de vrouwelijke exploitant 
van die nachtclub, hadden wij een goed 
sociaal en zakelijk contact. Zij zou nim-
mer tegen onze adviezen ingaan. Zij was 
een geweldige gastvrouw en had goede 
contacten met de buren. Helaas werd zij 
vreselijk verliefd op een te veel jongere 
man. Zij had niets meer te vertellen in 
haar eigen zaak. Hij zou het wel even 
allemaal regelen!

Hij haalde uit België een zesmans orkest 
met twee zangeressen. Een prima muzi-
kale bezetting, maar het glaswerk viel bij 
de buren uit de kasten! Na vaststelling 
van de overlast zijn wij in de keuken 
van het horecabedrijf met de orkestleden 
gaan praten. Afgesproken werd dat de 
geluidssterkte tot minimaal afgesteld zou 
worden. Het geluid was in de woningen 
nog wel hoorbaar, maar werd door de 
buren geaccepteerd.

Wij in de dienstauto naar de volgende 
klus. Wij waren de straat nog niet uit of 
de politiemeldkamer gaf door dat we 
terug moesten. De nieuwe ‘loverboy’ 
had gezegd dat hij “schijt had” aan die 
lui van de ‘Drankwet’ en er werd weer 
keihard muziek gemaakt. Ook voor eigen 
veiligheid hebben wij met assistentie 
van de geüniformeerde dienst, het orkest 
laten inpakken en wegwezen en niet meer 
terugkomen. De stampvolle zaak liep 
meteen leeg.

Met zo’n ‘zeperd’ was ook de liefde gauw 
over. Achteraf was de echte onderneem-
ster ons dankbaar en onze contacten wa-
ren weer als vanouds. Het bleek toch niet 
de ideale ‘lover’ te zijn. Zo’n vervelende 
maatregel gaat als een tam-tam door de 
horecawereld en dan was het weer een 
hele tijd rustig. Dit waren de minst leuke 
tijden bij dat bureau.
De moraal: veel geld verdienen mag, 
maar niet over de ruggen van een ander.

Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com
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Zien we u zaterdag 14 november? 

078 673 7244  0186 619 3000174 22 56 00

bijdewatertorenwonen.nl

Bezoek ’s-Gravendeel en onze appartementen.

Bezoek ‘s-Gravendeel en onze appartementen
Zaterdag is het open appartementendag in project Bij de Watertoren in 
‘s-Gravendeel. Dat kan een hele leuk dag worden. Breng een bezoekje aan het 
pittoreske centrum en kom daarna bij ons de laatste appartementen bekijken. 
In het appartementengebouw zijn nog vier woningen beschikbaar en die zijn 
bijzonder. Ze liggen op het zonnige westen of zuiden en bieden heel veel 
ruimte, comfort, luxe en een schitterend uitzicht. Over land en/of over De Kil 
met zijn scheepvaart. Een prachtig gezicht. Zien we u zaterdag? 
Kijk alvast op de website voor meer informatie.

Maak een bezichtigingsafspraak via 0174-225623 
Locatie: nabij Kilweg 18, 3295 KK, ‘s-Gravendeel

• Bouwnummers; 1, 2, 3 en 13 
• Oppervlakte van 122 of 136 m2

• Een balkon / terras van minimaal 21 m2  op het zuiden of westen 
• Compleet afgewerkte badkamer en toilet
• Eigen overdekte parkeerplaats

Prijs vanaf 
€ 409.850,- V.O.N.

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

598,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOR, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
LEDER 

1098,-

EUROVERTO
RUIMT OP!

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN OP ONZE
PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

SCHAAPHERDERWEG 17D
2988 CK RIDDERKERK

MA. T/M ZA.: VAN 09:00 TOT 20:00 UUR
TEL. 010 - 3146674

RECHTSTREEKS UIT DENEMARKEN:
NORDMANN

GRATIS

THUIS-

BEZORGD

U KUNT OOK ONLINE BESTELLEN VIA
WWW.RANDSTADTUINMATERIALEN.NL
EN/OF AFHALEN IN ONS FILIAAL
RIDDERKERK



Feestdagen in oorlogstijd
Degenen die de vijf jaren hebben 
meegemaakt, zullen dit verhaal wel 
herkennen. De meeste bovenhuizen 
hadden een ingebouwd balkonnetje, 
waar moeders de was deden. Maar 
op vele balkonnetjes stond ook een 
konijnenhok. Daarin werd een klein 
konijntje vetgemest voor de kerstda-
gen. Youp van ‘t Hek heeft het in zijn 
conference over ‘Flappie’. Bij ons 
werd hij of zij ‘Kiki’ genoemd. Ome 
Jan kwam dan als slachter en kreeg 
als beloning het konijnenvel mee. In 
het gedeelte van de Oranjeboomstraat, 
waar wij woonden, was een verhoogd 
tegelpad tussen de tramrails. Het was 
te smal om daar te lopen wanneer twee 
trams elkaar passeerden. Maar kort na 
de feestdagen liep daar een man, met 
een aantal vellen over zijn schouders 
en riep luidkeels: “Hazen en konijnen-
vellen.” Hij kocht die vellen kennelijk 
op. In de zomermaanden liep hij daar 
ook. Volgehangen met hoedendozen 
en riep hij: “Hhhhoedendozen in alle 
maten.” Ik heb nooit gezien dat hij iets 
inkocht of verkocht. Maar het was wel 
vermakelijk om naar zijn harde stem 
te luisteren.

Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com

Herinnering aan
Ernst Sillemhoeve
Naar aanleiding van het verhaal over 
de Ernst Sillemhoeve in De Oud-Rot-
terdammer van afgelopen zomer het 
volgende. In 1960 leerde ik mijn man 
kennen tijdens mijn eerste bergsport-
vakantie in Braunwald. Deze vakan-
ties werden georganiseerd door de SIC 
(Stichting Internationale Contacten), 
een organisatie vanuit het CJV. Een 
van de stafleden was mevrouw Klein. 
Op de thuisreis met de trein hield ze 
me staande en zei: “Gerda, doe geen 
dingen waar je later spijt van hebt, 

want een vakantieliefde duurt nooit 
lang.” Wat zij zich daarbij voorstelde 
wist ik niet. We lagen met z’n zessen 
hutje bij mutje in een treincoupe. In 
1967 gingen wij, met twee kleine 
kinderen achterop de fiets, naar de 
Ernst Sillemhoeve in Lage Vuursche 
voor een gezinsvakantieweek. Wie 
staat ons daar op te wachten om ons 
welkom te heten? Mevrouw Klein! 
We zijn daar meer vakanties geweest. 
Het waren heerlijke weken. Er waren 
activiteiten voor jong en oud. Wat mij 
vooral is bijgebleven, is dat, voor we 
naar bed gingen, op de bar altijd een 
bord met gesmeerde bruine boterham-
men met bruine suiker klaar stond. 
Heerlijk! Inmiddels zijn wij ruim 57 

jaar, nog steeds gelukkig, getrouwd. 
Drie kinderen, drie schoonkinderen, 
acht kleinkinderen en een achter-
kleinkind rijker. Waaruit maar blijkt, 
dat een vakantieliefde wel lang kan 
duren. Jammer dat ik dat niet meer aan 
mevrouw Klein kan laten weten.

Gerda van der Meer-Boot
reinvandermeer@caiway.nl

Melkboer met paard en wa-
gen
Ja, best leuk dat mensen op elkaar 
reageren en er verhalen komen met 
dezelfde onderwerpen. Zoals nu weer 
over melkboeren. In het boek over 
Oud-Mathenesse van Elly Visser-Smit 
staan foto’s van het melkbedrijf Slee, 
uit de Russische straat. Maar, dat 
was een winkel en bezorgen met een 
wagentje. Bezorgen met paard en wa-
gen zag ik tot mijn verbazing nog in 
1992/93 toen ik werkte op de Montes-
sorischool op de Essenburgsingel. Ik 
zag de melkboer dan ‘s morgens vroeg 
bezorgen op deze singel. En vond het 
heel bijzonder om te zien. Misschien 
wel dezelfde meneer of zijn zoon die 
ook op de Diergaardesingel liepen. Ik 
zag hem daar enkele jaren. Zelf mocht 
ik melk halen als kind in de Deen-
sestraat/Russischestraat bij de RMI. Ik 
weet nog dat de verkoopster aan mij 
vroeg.. “Zal ik het in een zakje doen?” 
Gelukkig had ik de melkkoker bij me, 
die ik nu nog heb! En niet wetend dat 
er nu inderdaad wel dat soort verpak-
kingen zouden komen.

Agnes de Bruin-Bruinsma
agnesbruinsma@ziggo.nl

Hulpje bij de melkman
Ik zal ongeveer 10 jaar geweest zijn, 
toen ik de melkman mocht helpen. De 
knecht van de melkwinkel, Piet van 
Vliet uit de Middellandstraat hoek 
Jansoniusstraat. Dat heb ik tot mijn 
veertiende gedaan voor een zakcentje 
en zaterdags een zak kneuzeneitjes 
met een beschadiging en een kwart 
slagroom extra. Daar waren ze thuis 
heel blij mee, want het was geen 
vetpot kort na de oorlog. Ik volgde 
de horecaopleiding van de ambachts-
school op de Beukelsdijk en toen ik 
geslaagd was, ik was 14 jaar en 8 
maanden, zou ik gaan werken. De 
melkboer wilde mij graag houden, 
maar dat vond mijn vader geen goed 
plan en zo begon ik na de melkman bij 
Hotel Gravenburg. Het was achteraf 
een leuke en leerzame tijd.

Ton Metz
‘Godverdompie’ uit de Jan van Aven-
nestraat
010-4550074
a.metz@telfort.nl

Nico de Bruijn
De publicatie in De Oud-Rotterdam-
mer van 13 oktober, over Feyenoorder 
Nico de Bruijn, zette mij weer aan het 
denken. Wij zijn namelijk collega’s 
geweest bij Coca Cola (Bottelo in 
Schiedam) in de beginjaren zestig als 
routeverkoper. Een aantal jaren later 
zijn wij elkaar weer tegengekomen en 
wel als volgt. De rijksweg 20 liep in 
die jaren nog uitsluitend tot Capelle 
aan den IJssel en men moest, om 
naar Gouda te rijden, een klein stukje 
verbindingsweg volgen om op de 
Hoofdweg te komen. Op genoemde 

kruising waren stoplichten en ik moest 
daar natuurlijk ook voor stoppen. Bij 
het, voor mij, groene licht, was ik wat 
al te snel en botste op mijn voorligger. 
Uiteraard geschrokken en ook kwaad 
op mijzelf, stapte ik uit evenals mijn 
voorligger. De om ons heen staande 
automobilisten dachten natuurlijk aan 
een matpartij.
Wat bleek, mijn voorligger was mijn 
oud-collega Nico de Bruijn. Wij 
schudden elkaar hartelijk de hand en 
sloegen elkaar op de schouder, dit tot 
grote verwondering van de toekij-
kende automobilisten. Wij spraken af 
in het Restaurant Moordrecht e.e.a. af 
te handelen en stapten lachend weer in 
onze auto’s. Wij zien elkaar nog wel 
eens op het Oostplein, waar jaarlijks 
op 10 december de mariniers worden 
herdacht die ons ontvallen zijn. Als 
oud-marinier/Nieuw Guinea-veteraan 
tracht ik elk jaar daarbij aanwezig 
te zijn. Met dank voor deze prettige 
herinnering.

Cees Verkroost (1938)
Zwaluw 46
3191 GM Hoogvliet Rotterdam
c.verkroost@kpnplanet.nl

Mentor en leerling
Vandaag kreeg ik een link van De 
Oud-Rotterdammer week 42, 13 
oktober 2020 opgestuurd. Het verhaal 
op pagina 11, geschreven door A. 
de Knegt, mijn mentor in 1969 gaat 
inderdaad over mij. En ik werd als 
18-jarig broekie op de Slinge Heintje 
genoemd. Ik ben inmiddels bijna 
70 (januari 2021) en al zes jaar met 
pensioen. Het verhaal klopt helemaal. 
Jong en niet bang. Aad de Knegt is de 
grondlegger van mijn carrière. Ik heb 
de dienst als commissaris van politie 
verlaten. Overigens zijn er in dat 
eerste jaar meer jeugdig overmoedige 
optredens geweest. Ik heb inmiddels 
contact gelegd met Aad. Dank en 
groet!

Hein van der Schoot
Huiskampstrasse 62
47533 Kleve Duitsland
Hein.van.der.schoot@t-online.de

Fanny Blankers-Koen
Ik werkte in 1979 bij de firma A HAK. 
Als kraanmachinist werd ik uitgeleend 
aan de bestratingen in Blijdorp. Er 
werd toen gewerkt aan de weg tegen-
over de diergaarde, waar het beeld van 
Fanny Blankers-Koen staat. De straat 
ging een behoorlijk stuk omhoog. Een 
meter ongeveer. Maar voor Fanny had 
Rotterdam geen geld meer om haar 
beeld mee omhoog te halen. Dus zij is 
op oude hoogte nog een meter begra-
ven. Ik moest haar voetstuk afdekken 
met grond. Oftewel: zand erover. 
Wilde ik even kwijt.

Hans Kempe
kempejp@caiway.nl
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Potvissen op de Parkkade

In maart 1937 stroomde het publiek naar de Parkkade in Rotterdam om te ‘genieten’ van twee enorme potvissen. Die 
waren daar niet zelfstandig naartoe gezwommen, maar met een sleepboot opgehaald uit Zeeland. Daar waren zij enkele 
dagen ervoor aangespoeld. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden (nu Naturalis) had nog geen compleet 
skelet van een potvis en had ze daarom naar Rotterdam gehaald. Om de kosten van die operatie te dekken, mocht het pu-
bliek tegen een kleine vergoeding naar het spektakel komen kijken. Ondanks de enorme stank kwam er veel publiek op-
dagen voor de aankomst, maar toen de kadavers gefileerd werden, had men wel genoeg geroken en gezien. Bas Romeijn 
heeft met filmopnamen en kranten uit de archieven een reportage samengesteld. Daardoor is het nu reukloos te bekijken 
op de website van Bas Romeijn. Ga hiervoor naar https://basromeijnfilms.blogspot.com/

2016 De Pendrechtse Molen. De molenaar vertelt
Ter herdenking van 700 jaar Charloisse Lagedijk in 2016 organiseerde de 
Bewonersorganisatie Charlois een tentoonstelling en lieten een DVD maken 
met videoportretten van markante ondernemers en bewoners. Hieruit heeft 
Bas Romeijn, met hun toestemming, het mooi gefilmde portret van Barend 
Zinkweg in zijn filmcollectie mogen opnemen. Molenaar Barend Zinkweg 
vertelt daarin over de molen die bij de grens tussen Rotterdam en Barendrecht 
in het Zuidelijk Randpark in Barendrecht staat. Het filmpje over dit culturele 
erfgoed is vanaf nu te zien op de website van Bas Romeijn films. http://basro-
meijnfilms.blogspot.nl



Winkel 
Wie kan mij vertellen welke winkel 
zat op de hoek Martinus Steijn-
straat/Putselaan omstreeks 1969 op 
Rotterdam-Zuid. Was dat een radio- en 
televisiezaak? Graag antwoord als u 
het weet D.Spel1@kpnplanet.nl

Karel Slotboom
Wij zoeken Karel Slotboom. Hij zal nu 
ongeveer 70 jaar oud zijn. Getrouwd 
in Dordrecht, in 1972 met Loes. Zij 
kregen twee zoons. Ik zou het leuk 
vinden weer met hem in contact te 
komen.

Hans Boeren
06-27375453
ckeetelaar48@gmail.com

Twee schilderijtjes
Als oud-Rotterdamse ben ik in het 
bezit van twee schilderijtjes van 
Rotterdam waar ik graag afstand van 
zou willen doen. Wie ze wil hebben, 
mag ze komen halen. Het gaat om 
een schilderijtje van de Rotterdamse 
marinierskazerne en een schildering 
van het gezicht op het Hofplein vanaf 

de noordoostkant. Allebei zijn ze 
van voor de Tweede Wereldoorlog. 
Belangstellenden graag even bellen 
van tevoren.

Mevr. Verhofstadt-Braun
Dordrecht
078-6183554

Toneelkledingverhuur
In de jaren vlak na de oorlog 40-45 
was er op de Schiekade in Rotterdam 
een toneelkledingverhuur en ook 
elders in de stad. Ik probeer me de 
namen van die winkels te herinneren, 
als kind zong ik in een kinderkoor 
van Otto de Vaal en voor uitvoeringen 
moest je naar één van die winkels om 
te gaan passen. De namen van die 
winkels zijn me ontschoten. Wie weet 
die nog?

Mevr. Harcksen-Boogerman
adyboogerman@gmail.com

Schilderijen C.W. Wolf
Wie heeft schilderijen hangen van 
C.W. Wolf? Ik zou graag foto’s willen 
hebben. U kunt de foto’s doorsturen 

naar gk_89@msn.com Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking!

G.H. Wolf

‘Grietje’ gezocht
Op het verhaal in De Oud-Rotter-
dammer van 29 september 2020 op 
de voorpagina, reageer ik met een 
verzoek. Ook ik ben in december 1945 
drie maanden uitgezonden naar Zuten-
daal in België. Met een bus vanaf de 
Baan in Rotterdam in een dagrit naar 
genoemde plaats, waar acht kinderen 
werden afgeleverd, zowel jongens als 
meisjes. Ik zelf heb nog steeds contact 
met de familie waar ik drie geweldige 
maanden mocht doorbrengen. Ook 
nu nog, 75 jaar na dato, ik was toen 
tien jaar oud, denk ik nog steeds met 
genoegen terug aan die periode. Thans 
ben ik benaderd door een lid van de 
heemkring in Zutendaal om naspeu-
ring te doen naar een meisje dat in die 
tijd drie maanden in Zutendaal heeft 
vertoefd bij het gezin van de daar toen 
gevestigde kleermaker. Ik herinner 
mij een meisje dat afkomstig was uit 
de Oranjeboomstraat in Rotterdam. 
Dat gezin had een eigen bedrijfje, dat 
onder de naam ‘MOTORHUIS KEES’ 
in de Oranjeboomstraat zat. Het was in 
die tijd gevestigd in een winkelpandje 
aan de even zijde van de Oranje-
boomstraat, ter hoogte van de Steven 
Hogendijkstraat/Roentgenstraat. Voor 
zover ik mij herinner was de naam 
van het betreffende meisje Grietje. Ik 
zou het geweldig vinden als ik, zowel 
van het bedrijfje als van de familie die 
daarbij hoorde, via de lezers van De 
Oud-Rotterdammer een of meerdere 
reacties zou krijgen.
Ook een foto zou mij al gelukkig 
maken, waarbij ik attendeer op Jaap 
Berkhout die een fotoarchief bestiert 
van onder andere de oude wijk Feijen-
oord, maar vooralsnog voor mij niet te 
vinden. Bij voorbaat hartelijk dank

J.A. Kooijmans
j.a.kooijmans@gmail.com

Wil van Berk
Mijn vader, Rob van Berk (88), zoekt 
zijn zus, Wil van Berk (69). Ze zijn 
elkaar al 55 jaar uit het oog verloren. 
Dochter van Aart Pieter van Berk 
en Wil Vijgenboom. Als kinderen 
woonden zij op de Kleiweg 283 in 
Rotterdam. Wie heeft een hint?

Aart van Berk
Aart.vanBerk@xs4all.nl

Mauritsweg en Westersingel
Ik heb een erg simpele vraag, waarop 
ik nergens een antwoord kan vinden. 
Ik hoop dat jullie het wel kunnen. Ik 
heb van 1963 tot augustus 1971 op de 
Westersingel nummer 11 gewoond. Op 
12 zat de brigade van de Koninklijke 

Marechaussee waar mijn vader werkte 
en op 10 zat Drukkerij Plantijn. Nu 
ben ik een beetje onderzoek aan het 
doen voor een boekje en zie tot mijn 
verbazing dat het deel t/m Westersin-
gel 11 nu Mauritsweg heet en vanaf 
12 weer gewoon Westersingel. Mijn 
vraag is natuurlijk 1) Waarom? en 
2) sinds wanneer? Ik begrijp hier 
helemaal niets van. Ik hoop echt, heel 
echt op een antwoord. Alvast reuze 
bedankt,

Marco Pijnacker
Spijkenisse
marcopijnacker@ziggo.nl
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Foto van Jeep met aanhanger

Ik vond een foto, vermoedelijk uit de jaren vijftig, van een Jeep met aanhan-
ger, waarin vier brandweerlieden poseren. De foto is volgens mij genomen 
voor een loods in het Rotterdamse havengebied. Mogelijk is het een voertuig 
van een bedrijfsbrandweer. Ik zou graag meer willen weten over deze foto.

Jan Hogendoorn
jw.hogendoorn@planet.nl

Mozaïek Neptunus
Ik ben op zoek naar dit mozaïek van de god van de zee, Neptunus. Het is 
geschonken door de aannemer van de bouwer van ons nieuwe bedrijfspand 
aan de Wijnbrugstraat in Rotterdam. Ik was bij de onthulling en heb er daarna 
nog jaren naar gekeken. Op die plek staat nu de Red Apple kantoorkolos. Ons 
bedrijf heette de NV Handelsvereniging Neptunus, scheepsleveranciers. De 
afbeelding refereert dus aan onze naam. Het mozaïek heeft tot 1972 in ons 
pand gehangen. Toen verhuisden wij naar de Spaanse Polder. Het heeft daar 
tot in de jaren ‘90 in het trappenhuis gehangen. Daar is de foto gemaakt. Na 
overname door de firma Köpcke in Spijkenisse hing het, tot het faillissement 
eind jaren ‘90, in het trappenhuis aan de Puntweg in Spijkenisse. Daarna 
weet ik niet waar het gebleven is. Ik ben benieuwd waar het kunstwerk nu is 
en of het nog wel bestaat. Ik zou graag, als het nog bestaat, de huidige eige-
naar ontmoeten om, als daar interesse naar is, e.e.a. over haar geschiedenis te 
vertellen. Ik zou al heel blij zijn als het nog bestaat en ik weet waar het is.

C.L.Bal
Theodora Haverstraat 17, 3207 SE Spijkenisse.
06-33103223, c.bal2@chello.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

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

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

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

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Horizontaal
1. middelpunt van een stad; 7. opwindend en spannend; 12. jongensnaam; 13. elektronische post; 14. geheel gevuld; 15. 
voorzetsel; 17. onbeschaafd en grof; 19. lusthof; 21. technische school (afk.); 22. asvaas; 24. nagel met platte kop; 27. 
kledingstuk; 28. leidsel; 30. Oost-Europeaan; 31. heidemeertje; 32. publieke golfbeweging; 33. familielid; 35. aangename 
tijdsbesteding; 37. projectieplaatje; 38. van nut zijnde; 41. duw of zet; 42. ervaren zeeman; 44. berggeel; 46. gemalen 
graan; 47. hemellichaam; 48. kousenbroekje; 49. wereldtentoonstelling; 50. laag (stem)geluid; 52. eerwaarde (afk.); 54. 
terugreis; 56. zwaar en lomp; 58. uiterst (onderste); 61. almede; 62. blaasinstrument; 64. mannetjes bij; 65. marterachtig 
dier; 67. explosief; 68. cilinder; 70. inwendig orgaan; 72. knaagdier; 73. verknallen; 76. gesloten; 77. kippenproduct; 78. ver 
(in samenst.); 79. levenslucht; 81. kiloliter (afk.); 82. tennisterm; 83. Japanse krijger; 84. streepjescode (afk.); 86. gekookte 
deegslierten; 87. middagmaal gebruiken.
Verticaal
1. stukjes geroosterd brood; 2. landcode van Nederland; 3. ogenblik; 4. verschijnsel van vuur; 5. plaats in Drenthe; 6. 
snaarinstrument; 7. ontkleuren; 8. wild zwijn; 9. elektrisch geladen deeltje; 10. oude lengtemaat; 11. deel van een maaltijd; 
16. voor (in samenst.); 18. in de grond levend zoogdier; 20. naaldboom; 21. ten aanzien van (afk.); 23. boomvrucht; 25. 
autoped; 26. noeste vlijt; 27. tijdsperiode; 29. vaartuig; 32. goudlijster; 34. brood van fijn roggemeel; 36. dierkundige; 37. 
rivier in Engeland; 39. dagtrip (reisje); 40. gemopper; 42. soort stoel; 43. babysitter; 45. mannelijk schaap; 46. afgemat; 
51. harde trek; 53. getand wiel; 54. deel van een lied; 55. gespitste mond; 56. verlichtingsmiddel; 57. aangeslibd land; 59. 
onderaardse ruimte; 60. plaats in Limburg; 62. pendelaar; 63. geheel van de optelling; 66. tentoonstellingsgebouw in 
Amsterdam; 67. gong; 69. zuinige verlichting; 71. hoogste dakrand; 73. familietwist; 74. zwemvogel; 75. ontkenning; 78. 
jongensnaam; 80. Schotse familienaam; 82. selenium (scheik. afk.); 85. Noord-Holland (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een verwijzing naar al die coronamaatregelen die over ons worden 
uitgestort. We pikten er eentje uit:

Goed ventileren blijft belangrijk

Vele puzzelaars onder u hadden daar geen moeite mee, getuige de berg aan inzendingen die binnenkwam. Daaruit 
hebben we weer vijf prijswinnaars geloot die de goede oplossing hadden ingestuurd. Dat zijn: Ger van der Vis, Ada 
Brevoord-Kroon, M.G. Ortgiess, R. Krebbers en E.M. de Bres-van Winsen.

Voor de nieuwe puzzel hebben we opnieuw een leuke prijs klaar-
liggen. Het zijn vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam Feijen-
oord Noordereiland in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending voor DONDERDAG 19 NOVEMBER 2020 OM 
12.00 UUR bij ons binnen is. U kunt de oplossing sturen naar 
info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplos-
sen op www.deoudrotterdammer.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

29 33 86 11 81 79 41 27 13 47 61 41

43 44 40 24 87 49 16 27 74 25 79 62

Horizontaal  1. middelpunt van een stad; 7. opwindend en spannend; 12. jongensnaam; 13. elektroni-
sche post; 14. geheel gevuld; 15. voorzetsel; 17. onbeschaafd en grof; 19. lusthof; 21. technische
school (afk.); 22. asvaas; 24. nagel met platte kop; 27. kledingstuk; 28. leidsel; 30. Oost-Europeaan;
31. heidemeertje; 32. publieke golfbeweging; 33. familielid; 35. aangename tijdsbesteding; 37. projec-
tieplaatje; 38. van nut zijnde; 41. duw of zet; 42. ervaren zeeman; 44. berggeel; 46. gemalen graan; 47.
hemellichaam; 48. kousenbroekje; 49. wereldtentoonstelling; 50. laag (stem)geluid; 52. eerwaarde
(afk.); 54. terugreis; 56. zwaar en lomp; 58. uiterst (onderste); 61. almede; 62. blaasinstrument; 64.
mannetjes bij; 65. marterachtig dier; 67. explosief; 68. cilinder; 70. inwendig orgaan; 72. knaagdier; 73.
verknallen; 76. gesloten; 77. kippenproduct;  78. ver (in samenst.); 79. levenslucht; 81. kiloliter (afk.);
82. tennisterm; 83. Japanse krijger; 84. streepjescode (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. middag-
maal gebruiken.

Verticaal  1. stukjes geroosterd brood; 2. landcode van Nederland; 3. ogenblik; 4. verschijnsel van
vuur; 5. plaats in Drenthe; 6. snaarinstrument; 7. ontkleuren; 8. wild zwijn; 9. elektrisch geladen deeltje;
10. oude lengtemaat; 11. deel van een maaltijd; 16. voor (in samenst.); 18. in de grond levend zoogdier;
20. naaldboom; 21. ten aanzien van (afk.); 23. boomvrucht; 25. autoped; 26. noeste vlijt; 27. tijdsperio-
de; 29. vaartuig; 32. goudlijster; 34. brood van fijn roggemeel; 36. dierkundige; 37. rivier in Engeland;
39. dagtrip (reisje); 40. gemopper; 42. soort stoel; 43. babysitter; 45. mannelijk schaap; 46. afgemat;
51. harde trek; 53. getand wiel; 54. deel van een lied; 55. gespitste mond; 56. verlichtingsmiddel; 57.
aangeslibd land; 59. onderaardse ruimte; 60. plaats in Limburg; 62. pendelaar; 63. geheel van de optel-
ling; 66. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 67. gong; 69. zuinige verlichting; 71. hoogste dakrand;
73. familietwist; 74. zwemvogel; 75. ontkenning; 78. jongensnaam; 80. Schotse familienaam; 82. sele-
nium (scheik. afk.); 85. Noord-Holland (afk.)

KRUISWOORDPUZZEL

,

Foto’s gezocht
Ik zoek foto’s en dergelijke van 
de fabriek van Fa. NV Haasdijk 
Winkelbetimmeringen, gevestigd 
van 1918-1953 op diverse locaties in 
Rotterdam en van 1953 tot begin jaren 
70 in de Loetestraat, Spaanse Polder, 
Rotterdam. Bijzonder geïnteresseerd 
in foto’s van het bestel-/vrachtwagen-
park. Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw reactie.

Jaap Haasdijk
mgjhaasdijk@gmail.com

Bertus Abraham Lussenburg
Wie heeft mijn grootvader, Bertus 
Abraham Lussenburg (geboren 10 
maart 1905, overleden circa 1986) 
gekend? Hij was een tweelingbroer 
van Catharina Antonia Lussenburg, 
jongere broers: Hendrik Rijk Lussen-
burg, Abraham Nicolaas Lussenburg, 
Marinus Lussenburg en enige zuster: 
Geertrui Lussenburg. Bertus Abraham 
heeft met zijn kennis van motoren en 
auto’s een zeer actieve rol gespeeld in 
het verzet tijdens WO 2 (in Overschie 
actie met een motor, wat ergens in 
een boekje vermeld moet staan) en is 
tegen het einde van de oorlog opge-
pakt en gemarteld door Kotälla, een 
van de drie van Breda. Na de oorlog 
is hij in het Oude Noorden (Rosestraat 
en Rembrandtstraat) gaan wonen en 
reed op zijn Harley Davidson tot zijn 

tachtigste. Hij was een uitmuntend 
monteur heb ik vernomen en hielp 
veel mensen. Elke informatie over 
hem is welkom, Helaas heb ik hem 
slechts eenmaal ontmoet. De oorlog 
heeft helaas het huwelijk ontwricht 
tussen hem en mijn grootmoeder 
Elisabeth Francina de Leeuw.

Marianne E. Klapwijk
marianne.e.klapwijk@gmail.com

Foto’s videotheken gezocht
Ik verzamel ex- en interieurfoto’s 
van Rotterdamse (familie)videothe-
ken. Ook videotheken uit Schiedam, 
Vlaardingen en Capelle a/d IJssel 
hebben mijn interesse. Naast foto’s 
kick ik natuurlijk ook op videotheek-
pasjes en -tasjes. Dit zal gaan leiden 
tot een boek. Ik trek het wat breder 
met betrekking tot video. Dat wil zeg-
gen: ook foto’s van videocentrums uit 
de jaren zeventig tot circa negentig, 
zoals Kuub3, Lantaren/Venster en het 
Lijnbaancentrum wil ik laten zien. Of 
heel iets anders, zoals het Rotter-
damse Van Nelle met een videofilm 
en advertentie. Natuurlijk zullen ook 
de ‘migranten’-videotheken een groot 
deel van het boek gaan uitmaken. 
De ondeugende rooie oortjes in het 
VHS-tijdperk komen eveneens aan 
bod. Het video-project begint een 
beetje uit de hand te lopen. Het wordt 
allemaal erg leuk. Het is gewoon 

heel grappig al die videotheken in 
het straatbeeld te zien. Domweg als 
(toekomstig) ‘hebbeding’, niettemin 
ook veelzeggend in ons huidige on 
demand Netflix- en Videolandtijdperk. 
Videotheken hadden ook een sociaal 
aspect. Het Stadsarchief Rotterdam en 
het Nederlands Fotomuseum helpen 
mij inmiddels ook. Het boek zal, naast 
een grote verzameling foto’s, ook 
een groot (beeld)essay gaan bevatten. 
Video is sinds haar opkomst (zeg dik 
vijftig jaar geleden) gaandeweg overal 
in toegepast. Van mobiele telefoons, 
zoom-meetings tot aan de vele came-
ra’s in het straatbeeld. Ik hoop dat er 
mensen zijn die mij nog aan materiaal 
kunnen helpen.

Gyz La Rivière
gyz@gyzlariviere.com

Alexander Evert Kantoor
Ik ben al een tijd bezig mijn familie-
geschiedenis te ontdekken en dat is 
een hele klus, want helaas was er ook 
nog een Tweede Wereldoorlog. Mijn 
opa van Surinaamse komaf kwam 
voor de oorlog naar Nederland en 
kon als jazzmuzikant aan de slag als 
bassist. Hij noemde zich Eddy Cotton 
(Alexander Evert Kantoor) en was 
redelijk bekend, evenals zijn broer 
Teddy Cotton (Theodoor Kantoor). 
Maar mijn opa, Alexander, is opeens 
niet meer zichtbaar. Weet iemand 

misschien wat er gebeurd is? Hij 
heeft met oma en mijn vader onder 
andere in de Noordpolderstraat 58 in 
Den Haag gewoond. Daar werd thuis 
ook geoefend voor een optreden. Kan 
iemand zich dat herinneren? Verder 

heeft hij vaak opgetreden in Rotter-
dam in zogenaamde negro clubs. Wie 
kan mij verder helpen?

Monique Kantoor
m_t_k@hotmail.nl

Oproepjes 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.

Fotograaf
Uitgeverij Diafragma werkt aan 
een nieuw boek in een reeks over 
onbekende en minder bekende 
Rotterdamse fotografen (www.
uitgeverijdiafragma.nl), want 
fotografie is een belangrijke bron 
van de Rotterdamse geschiedenis. 
Het nieuwe boek gaat over werk 
van de Rotterdamse beroepsfo-
tograaf François Henri van Dijk 
(1888-1977). Zijn glasnegatieven 
zijn grotendeels bewaard gebleven, 
doordat zijn atelier in 1940 was 
gevestigd aan de ‘s Gravendijkwal 144, buiten de brandgrens. Later ver-
huisde hij naar de Mathenesserlaan 351, waar hij een ‘Fototechnisch Atelier’ 
opzette voor handel en industrie. In 1976 droeg hij zijn negatieven over aan 
het Stadsarchief Rotterdam. Over Van Dijk, zijn loopbaan en zijn foto’s voor 
particuliere opdrachtgevers is heel weinig bekend. Daarom graag uw hulp. 
Heeft u misschien een fotoalbum van uw bruiloft, destijds gemaakt door Van 
Dijk? Bent u wel eens in zijn atelier geweest aan de Mathenesserlaan? Kent u 
misschien familie van de fotograaf of heeft u hem gekend als opdrachtgever 
voor foto’s van uw winkel of bedrijf? Elke informatie is welkom en uiteraard 
zijn we ook geïnteresseerd in foto’s in uw bezit, gemaakt door François Henri 
van Dijk. Mail svp naar info@uitgeverijdiafragma.nl. Bij voorbaat dank voor 
uw hulp.

Joop de Jong en Rene Spork
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29 33 86 11 81 79 41 27 13 47 61 41

43 44 40 24 87 49 16 27 74 25 79 62

Horizontaal  1. middelpunt van een stad; 7. opwindend en spannend; 12. jongensnaam; 13. elektroni-
sche post; 14. geheel gevuld; 15. voorzetsel; 17. onbeschaafd en grof; 19. lusthof; 21. technische
school (afk.); 22. asvaas; 24. nagel met platte kop; 27. kledingstuk; 28. leidsel; 30. Oost-Europeaan;
31. heidemeertje; 32. publieke golfbeweging; 33. familielid; 35. aangename tijdsbesteding; 37. projec-
tieplaatje; 38. van nut zijnde; 41. duw of zet; 42. ervaren zeeman; 44. berggeel; 46. gemalen graan; 47.
hemellichaam; 48. kousenbroekje; 49. wereldtentoonstelling; 50. laag (stem)geluid; 52. eerwaarde
(afk.); 54. terugreis; 56. zwaar en lomp; 58. uiterst (onderste); 61. almede; 62. blaasinstrument; 64.
mannetjes bij; 65. marterachtig dier; 67. explosief; 68. cilinder; 70. inwendig orgaan; 72. knaagdier; 73.
verknallen; 76. gesloten; 77. kippenproduct;  78. ver (in samenst.); 79. levenslucht; 81. kiloliter (afk.);
82. tennisterm; 83. Japanse krijger; 84. streepjescode (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. middag-
maal gebruiken.

Verticaal  1. stukjes geroosterd brood; 2. landcode van Nederland; 3. ogenblik; 4. verschijnsel van
vuur; 5. plaats in Drenthe; 6. snaarinstrument; 7. ontkleuren; 8. wild zwijn; 9. elektrisch geladen deeltje;
10. oude lengtemaat; 11. deel van een maaltijd; 16. voor (in samenst.); 18. in de grond levend zoogdier;
20. naaldboom; 21. ten aanzien van (afk.); 23. boomvrucht; 25. autoped; 26. noeste vlijt; 27. tijdsperio-
de; 29. vaartuig; 32. goudlijster; 34. brood van fijn roggemeel; 36. dierkundige; 37. rivier in Engeland;
39. dagtrip (reisje); 40. gemopper; 42. soort stoel; 43. babysitter; 45. mannelijk schaap; 46. afgemat;
51. harde trek; 53. getand wiel; 54. deel van een lied; 55. gespitste mond; 56. verlichtingsmiddel; 57.
aangeslibd land; 59. onderaardse ruimte; 60. plaats in Limburg; 62. pendelaar; 63. geheel van de optel-
ling; 66. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 67. gong; 69. zuinige verlichting; 71. hoogste dakrand;
73. familietwist; 74. zwemvogel; 75. ontkenning; 78. jongensnaam; 80. Schotse familienaam; 82. sele-
nium (scheik. afk.); 85. Noord-Holland (afk.)

KRUISWOORDPUZZEL

,
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Residence Roosenburch
Grote Stern 2, 3181 SX, Rotterdam-Rozenburg

0181-740740 of 06-5132 9046 
info@residence-roosenburch.org    www.residence-roosenburch.org

veel algemene ruimten: huisrestaurant / museum 
/ rookruimte / biljartkamer /wasserette

groot en zonnig terras met rivierzicht

vrolijkheid is belangrijk, hier een muziekuitvoering 
van Waldin Roes met het huislied 

“In Residence Roosenburch aan Het Scheur
daar staat het geluk voor de deur”

k

Professor Becker (78) neemt 1 januari  afscheid als directeur  
en word adviseur en spreker, ook o.a in China en Thailand. 

Het contract daar is getekend onder toeziend oog van 
Minister Hugo de Jonge en de Ambassadeur

In de toekomst 
meer zorg en restaurantactiviteiten in

Residence Roosenburch onder leiding van 
Haven duPont

druk én gezellig kunstatelier

knuffeldieren
van niveau welkom

Professor Becker (78) neemt 1 januari  afscheid als directeur  
en word adviseur en spreker, ook o.a in China en Thailand. 

Het contract daar is getekend onder toeziend oog van 

Nog appartementen beschikbaar, 
ook voor echtparen waarvan een 
met ernstige geheugenproblematiek

Residence Roosenburch

met een 
ja-cultuur 
kan alles
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