
In augustus dit jaar bestond 
Spartaan ’20 een volle eeuw. 
Vorig jaar ging men enthousi-
ast aan de slag om daar een 
groot feest van te maken. 
Maar ja, we weten het natuur-
lijk, de plannen konden de 
prullenpak in. Eén plan bleef 
bestaan; het uitgeven van een 
jubileumboek en dat moest zó 
mooi worden dat alle ‘prul-
lenbakplannen’ snel zouden 
worden vergeten.

Hans Spierings, in het Spartaanbestuur 
belast met Algemene Zaken, is er 
behoorlijk druk mee. Eerst alles in het 
werk om een jubileum te kunnen vie-
ren dat past bij de status van Spartaan. 
En nu alles gericht op de uitgave van 
het boek.
Spierings is natuurlijk oer-Spartaan, 
maakte tussendoor een uitstapje naar 
de KNVB in Zeist waar hij diverse 
functies bekleedde en uiteindelijk 
directeur van de sectie amateurvoetbal 
werd.
Eenmaal gepensioneerd en dus wat 
meer tijd over, ging hij weer aan de 
slag bij zijn club. Met als resultaat dat 
in december de Spartaanliefhebbers 
het zeer lijvige boekwerk kunnen zien.

Naamswijziging
In vrijwel alle gevallen halen voet-
balclubs een mooie jubileumdatum, 
omdat die werd bereikt door fusies. 
Dat is bij Spartaan ’20 niet zo, hoewel 
de club ook twee keer van naam 
moest veranderen. Men ging van start 
als Concordia en omdat die naam 
al bestond in Delft, werd het al snel 
Spartaan. Ook die naam kwam niet 
door de ballotage van de KNVB, toen 

nog de NVB, omdat er in Amsterdam 
al een De Spartaan was. Geen punt, 
moet het bestuur toen hebben gedacht. 
We maken er Spartaan ’20 van. Voluit: 
RKSV Spartaan ’20. RK omdat het 
een rooms-katholieke club was en SV 
omdat er vrij snel nog een behoorlijk 
aantal andere sporten werd toege-
voegd. En nog een keer ballotage? 
Ja, die commissie was er ook bij 
Spartaan. Niet katholiek? Dan geen lid 
van Spartaan!
Nu lijkt dat erg vreemd, maar indertijd 

was dat gebruikelijk. Er werd ook niet 
op zondag voor twaalf uur gespeeld, 
omdat men eerst naar de mis moest 
kunnen in de Theresiakerk aan de 
Strevelsweg.

Ballotage geschrapt
Medio jaren zeventig werd de bal-
lotage geschrapt en de commissie 
opgeheven. Het was gewoon niet meer 
van de moderne tijd. Dat besluit werd 
genomen toen Frans van der Eijnden 
voorzitter was. Hij behoort, samen met 
Dirk Recourt en Bas van Dongen, tot 
de drie legendarische voorzitters van 
Spartaan ’20.
Sportieve hoogtepunt in de geschiede-
nis is het kampioenschap van Neder-
land van de katholieke bond in 1939. 
Een jaar voor die bond opging in de 
NVB. Eén van de spelers van toen was 
Bas van Dongen.

Ach, wat zijn hoogtepunten? In 1976 
wordt de club de eerste winnaar van 
het door het Rotterdamsch Nieuws-

blad georganiseerde toernooi om de 
RN-Cup. Een toernooi waar vrijwel 
alle amateurclubs uit de regio aan 
meededen. Een ander hoogtepunt? Het 
jubileumfeest 50-jaar Spartaan ’20. 
Ja, die halve eeuw werd wel uitbundig 
gevierd, met muziek verzorgd door 
eerste elftalspeler René Meijer en zijn 
zusje Anita Meijer.

Bekende namen
In die jaren had de club een heel sterk 
eerste elftal, dat vanuit de tweede 
klasse promoveerde naar de hoofd-
klasse, in die tijd de hoogste amateur-
klasse. Spelers uit die tijd? Bijvoor-
beeld de gebroeders Louis en Rob 
van der Eijnden, zonen van voorzitter 
Frans. Frans Suverein, doelman Peter 
Degenkamp, zijn vader is bekend als 
de Rotterdamse bakker Degenkamp, 
Rinie Tabak, Peter Vosselman die bij 
Sparta een profcontract tekende en 
natuurlijk Charles van der Steene, die 
17 jaar in het eerste speelde en voor 
zijn werk als manager van Sparta uit 

handen van burgemeester Aboutaleb 
de Erasmusspeld ontving. Maar ook 
jongere Spartaanse talenten speelden 
zich in de kijker en maakten de stap 
naar het betaald voetbal. Bruno Mar-
tins Indi, Luc Castaignos en Denzel 
Dumfries, tegenwoordig international. 
In het oog springende trainers heeft 
Spartaan ook gehad. Bijvoorbeeld 
Freek van der Gijp, de oudste van 
de vijf broers Van der Gijp. Na hem 
kwam Piet de Wolf, oud-doelman 
van de Spartaan, die als trainer bij 
Feyenoord met Richard Dombi 
samenwerkte, en Lou Benningshof, 
oud-speler van Sparta.

Een honderdjarige geschiedenis om 
trots op te zijn. Na omzwervingen op 
verschillende locaties in ‘Zuid’, werd 
de Kromme Zandweg in 1933 de 
thuishaven, Feyenoord speelde daar in 
die tijd ook. In 1956 werd het huidige 
complex aan de Oldegaarde feestelijk 
in gebruik genomen. En nu, op naar 
de tweehonderd jaar, een jubileum dat 
natuurlijk wordt gevierd en waar dan 
over gelezen kan worden in ‘De Oer-
oude Rotterdammer’, want dat zal dan 
wel de naam van onze krant zijn.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com  

 Een eeuw Spartaan ’20   
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.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,-

 Charles van der Steene krijgt de Erasmusspeld opgespeld door burgemeester Aboutaleb.   
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Houd afstand
Vermijd drukte 

Reis veilig 
Koop/lease een brommobiel! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Brommobiel.nl
Microcar-Ligier dealer 

Bijna 20 jaar hèt vertrouwde 
adres voor u en uw brommobiel  

Tiendweg West 14 
2941 EP  Lekkerkerk 
Bellen: 0180-661551 
www.brommobiel.nl 

www.brommobielrotterdam.nl  

Nu bij Brommobiel.nl: Zie hier de Exclusieve Ligier JS60.  
Ivm. corona:Persoonlijk showroombezoek/proefrit op afspraak. 
Vergelijk zelf deze SUV met de Microcar MGo X stuurbekrachtiging.  
Tevens volop tweedehands 45km auto’s in onze ruime showroom. 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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

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 
SOCIALER WONEN
Start nu uw eigen 
woongroep

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Christel Oudshoorn
Back Offi  ce Medewerkster

www.uzk.nl

Juist bij een overlijden heeft u een 
uitvaartverzorger nodig die met een enkel 

woord begrijpt wat de wensen zijn. 
Die kan bogen op een jarenlange ervaring. 

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk 
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen



Het speelse koppeltje kreeg van bur-
gemeester Van Walsum zijn bestem-
ming op de nog zo jonge Lijnbaan. 
Het was tevens een hartelijk gebaar 
vanuit Noorwegen, dat uiting gaf aan 
de vriendschappelijke band tussen 
Oslo en Rotterdam, getuige ook de 
formidabele kerstboom die jarenlang 
als geschenk uit Noorwegen voor het 
stadhuis op de Coolsingel met zijn 
honderden lichtjes de gedachte opriep 
een fijn ouderwets kerstfeest te gaan 
vieren.

Jongelingsvereniging
Een of twee jaar later besloot een jon-
gelingsvereniging van een Kralingse 
kerk een daad te stellen. Om uiting 
te geven aan de opgekomen behoefte 
in Rotterdam mee te werken aan 
verfraaiing van het stadsbeeld werd op 
een bijeenkomst afgesproken de twee 
beertjes op de kruising Lijnbaan/Korte 
Lijnbaan nogmaals onder de aandacht 
van de Rotterdamse bevolking te 
brengen.
Daartoe hadden de mensen van die 
vereniging bedacht rond het drukke 

middaguur op een zonnige dag met 
opvallende gebaren enkele brede witte 
linten op de beertjes te deponeren 
met het opschrift: LAAT ONS EREN 
LIJNBAANBEREN…

Leuk bezig
Daar Rotterdammers, behalve een 
ongebreidelde werklust, ook een 
onbedaarlijke nieuwsgierigheid aan 
de dag kunnen leggen, was er totaal 
geen gebrek aan belangstelling. Of een 
fotograaf van een van de Rotterdamse 
kranten een fotootje heeft geknipt, 
kan ik mij niet herinneren. Wel staat 
mij bij dat die vereniging vaker een 
project uitvoerde ter verbetering van 
de leefbaarheid in Rotterdam, bijvoor-

beeld: het aanbrengen van gekleurde 
(antislip) stroken op stenen traptreden 
die op allerlei plaatsen in Rotterdam 
voorkwamen. Ja, met het oog op men-
sen met beperkt gezichtsvermogen en 
een onzekere gang. Maar dit om aan 
te geven dat die vereniging regelmatig 
‘leuk bezig’ was.

Dat de Spelende Beertjes nog lang 
het Rotterdamse straatbeeld mogen 
blijven verfraaien, zal toch wel de 
wens zijn van elke rechtgeaarde Rot-
terdammer.

Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnpalet.nl

‘Ik wou dat ik twee beertjes was’
In 1956 kreeg Rotterdam via de vereniging Winkelpromenade en 
de Noorse ambassadeur een bronzen diersculptuur aangeboden: 
de Spelende Beertjes. Een creatie van de Noorse beeldhouwster 
Anne Grimdalen. 
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Hoera, er schijnt een vaccin te zijn, 
hoera, nog eentje en dat is nog beter, 
maar ja, wanneer belt de dokter om te 
vragen wanneer je de prik komt halen? 
Duurt dat nog maar een paar maanden, 
of misschien zelfs jaren? En gaan we 
de prik dan halen of weten we er nog te 
weinig van om het aan te durven? En 
helpt het dan? En voor hoe lang? En 
ben je er dan voorgoed vanaf? U zult 
denken, lees die artikelen dan wèl, daar 
worden al die vragen in behandeld, 
maar dat is niet zo, ik zei het al, het 
eindigt allemaal met veronderstellingen 
en hypothesen (of is het hypotheses) en 
het heeft de strekking van “hoop doet 
leven”. Wij, ouderen zouden een andere 
uitdrukking tot de onze kunnen maken, 
het zal mijn tijd wel duren, oftewel 
“après nous le déluge” hetgeen zoveel 
zeggen wil als “na ons de zondvloed”.

Dat zeiden ze in de tijd van Lodewijk 

de vijftiende, en inderdaad, met de 
zestiende is het niet goed afgelopen. 
Zijn kop ging er af, net als de kop van 
zijn vrouw en de rest van de familie, 
al hebben er nog jaren enige figuren in 
Europa rond gelopen die beweerden de 
zoon van de zestiende te zijn, en dus 
de zeventiende. Voor alle zekerheid 
hebben ze, bij de ‘Restauratie’ na 
Napoleon met zijn keizerrijk, de koning 
maar de achttiende genoemd. Die ging 
vrij snel dood en het was geloof ik zijn 
broer die hem opvolgde maar die heette 
Karel en dat bleek de tiende te zijn.

Heeft u dat ook allemaal op school 
gehad? Wat was Geschiedenis toch een 
heerlijk vak, vooral als je een leraar 
trof die er lol in had en meesterlijk 
kon vertellen. Vandaar dat ik begrijp 
dat het vak als zodanig zo’n beetje is 
afgeschaft. Jammer, en heel dom; je 
kunt onze moderne tijd alleen maar 

begrijpen als je het verleden kent. Bij-
voorbeeld. Al het gelazer in het Midden 
Oosten, die benaming hebben we aan 
het toenmalige Britse wereldrijk te 
danken, dat bezat de halve wereld en 
ging praten in termen als het Nabije, 
het Midden en het Verre Oosten, is het 
gevolg van het feit dat aan het einde 
van de oorlog van 14-18 dat hele ge-
bied van het gammele Turkse rijk, dat 
aan de verkeerde kant had meegedaan, 
is afgenomen en toen hebben een 
Fransman en een Engelsman met een 
ferme stift in de Bosatlas dwars door 
al die woestijnen grenzen getrokken en 
landen gefabriceerd als Irak, Syrië, Jor-
danië enzovoorts, zonder er rekening 
mee te houden WIE DAAR EIGEN-
LIJK WOONDEN. Dat was voor een 
Europeaan in die dagen toch allemaal 
een pot nat.

Het ergste van deze rottige tijd is dat 
je niet kunt plannen. We zijn, met 
denken en tobben mee, al zo’n drie 
jaar bezig met een film. Dat heeft nu 
handen en voeten gekregen, een goed 
script, een aantal fantastische acteurs 
zijn gecontracteerd dus we zouden eind 
deze maand gaan schieten. Dachten 
we begin dit jaar. Maar goed, dat ging 

natuurlijk niet door. Nu wordt het eind 
januari. Maar wie weet of dat door 
gaat? Ik niet . Misschien zitten we dan 
in de derde golf, wie zal het zeggen. 
Nou ja, hopen en bidden maar, en 
zolang er leven is is er hoop en gaat u 
maar door.

Ik wil nog graag één keer een film 
maken. In de jaren zeventig zat ik in 
‘Het debuut’, dat was een groot succes. 
Maar verder heb ik in een stuk of wat 
rolprenten gezeten die weinig of niks 
teweeg brachten. Zelfs de film naar 
‘Toen was geluk’ was maar een matig 
succes. We zullen zien wat de toekomst 
brengen gaat.

Geschiedenis
Ik gebruik Corona als aanleiding om dit stukje te schrijven, maar 
ik ga het er niet te lang over hebben want u wordt er hoogstwaar-
schijnlijk net als ik, horendol van. Hele pagina’s in de krant sla ik 
over omdat ik gewoonweg geen zin heb om het te lezen. De radio, 
de TV, idem dito. En al die verhalen eindigen allemaal met “ja, we 
weten het eigenlijk niet”. We hebben nog maar nauwelijks een 
idee waar we mee te maken hebben.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 24 november 2020 pagina 3

Aan belangstelling geen gebrek

Leden van de jongelingsvereniging hebben de linten over de beren gedrapeerd
Noorwegen schonk dit beeld van Twee 

Spelende Beren aan Rotterdam
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Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via 
info@deoudrotterdammer.nl  bestellen 
excl. verzendkosten

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

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.
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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.

Najaarsactie 
2020 

Uw Fitform-dealer

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl



Ken je dit nog? Herkent u dit gebouw? Bent u er wel eens geweest, bijvoorbeeld met Kerst? Weet u waar 
in Rotterdam het staat en hoe het er ooit gekomen is? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? We zijn 
weer heel benieuwd wat deze raadfoto gaat opleveren. Schrijf ons uw verhalen, anekdotes en wetens-
waardigheden 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-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

Kees van der Sijs: “Natuurlijk is dit een 
heel herkenbare foto. Vlak na de oorlog 
genomen. Omstreeks 1946 en wel op de 
Bergweg/hoek Gordelweg, waar T. den 
Hartigh een grote bakkerij had. Er werd 
in die tijd ook nog met paard en wagen 
gereden. Ik herinner me nog dat de wagen 
op rubberen banden reed. Den Hartigh was 
een erg herkenbare naam in de bakkerij-
wereld, weliswaar veel minder groot dan 
Van der Meer & Schoep (de grootste in 
Rotterdam e.o.) en bakkerij Jansse Wzn. 
Andere bekende bakkersnamen waren 
Ewald Behle, Ulrich (sterk en groot met 
Ulrichs brood), al opgericht in 1786, de 
Coöperatie Vooruitgang en A.P. Versluis 
en Zn. Al deze bakkerijen zijn sinds lang 
uit het straatbeeld verdwenen. Aan het 
eind van de oorlog moest er vanwege de 
spoorwegstaking, waardoor er bijna geen 
kolen meer konden worden aangevoerd om 
de ovens te laten branden, samen worden 
gebakken. Dat wil zeggen: vier à vijf kleine 
bakkerijen, die geen kolen meer hadden, 
gingen tijdelijk op in een grote bakkerij. 
In dit geval Den Hartigh. Mijn vader had 
toen een bakkerij in de Agniesestraat in het 
Oude Noorden en trok tijdelijk in bij Den 
Hartigh om zijn brood daar te laten bakken 
en via de eigen winkel te verkopen. Dat al-
les is lang verleden tijd en zal gelukkig ook 
niet meer terugkomen. Er zijn nu andere 
zorgen.”

Magda de Rooij-Ritstier: “Ja, bakkerij Den 
Hartigh, de ‘bakker’. De bezorger kwam 
elke dag langs de deuren en had een vaste 
klantenkring. Wat ik me ervan herinner is, 
dat de bezorger een manchester pak, zo’n 
bruin ribfl uwelen, droeg. Er was nog geen 
bedrijfskleding met een logo met de naam 
van het bedrijf erop. De bakker nam het 
brood uit de kar, waar twee kleppen op 
zaten, deed diverse broden, wit, bruin of 
krentenbrood in een mand en belde bij z’n 
klanten aan. Als de klep open ging, kwam 
er een heerlijk geur van versgebakken 
brood uit de kar. In de winter, als het erg 
koud was, had de beste man een druppel 
aan z’n neus. Deze veegde hij met z’n 
mouw weg. Die mouw zal aan het eind van 
de dag wel niet zo fris meer zijn geweest. 
Als je er over nadenkt, nu in coronatijd… 
Maar ach, de melkboer, schillenboer en 
visboer kwamen ook aan de deur met een 
hand- of fi etskerrie. En bijna allemaal in 
zo’n manchester pak. Je vraagt je nu af of 
die pakken vaak gereinigd werden. Men 
had het niet zo breed in de jaren 50. Toen 
kon dat allemaal nog.”

Theo Mostert: “De bakkerskarren van T. 
den Hartigh kan ik mij nog goed herin-
neren. Mijn oom werkte daar en ooit (in 
1953-55?) kregen wij een houten model 
handwagen en een paard-en-wagen van de 
bakkerij. Die modellen waren zo’n 15 a 
20 en 20 a 25 cm groot. Waar ze vandaan 

kwamen weet ik niet, maar ze waren heel 
mooi. We hebben er veel mee gespeeld. 
Toen we er te groot voor waren, gingen 
ze in de zinken vuilnisbak. Mijn oom liep 
met zo’n handwagen brood te venten in de 
omgeving van de Molenlaan. Hij moest 
lopend met die handwagen naar zijn wijk! 
Later deed hij die wijk met een ‘ijzeren 
hond’ van de fi rma Spijkstaal. Later is Den 
Hartigh onder de naam Vermaat verder ge-
gaan (Was dit onderdeel van Van der Meer 
en Schoep?). De bakkerij zat op de Heer 
Vrankestraat, om de hoek van de Bergweg. 
Het pleintje van de foto is volgebouwd; 
daar kwam autobedrijf Kreisel, Renault-
dealer, met daarboven fl atwoningen. 
Rechts ziet u de nog bestaande woningen 
op de Bergweg, met het oude Bergweg-
ziekenhuis. Dat donkere gebouw links is 
volgens mij nu een restaurant.”

Rob de Kluiver: “Dat is het inlaadplein 
van bakker Teun den Hartigh, Bergweg 
42. Ik heb daar van mijn tiende tot mijn 
zestiende jaar geholpen met verschillende 
bakkers om te bezorgen. Voorbij het witte 
pand, waarboven de meelzolder was, was 
een doorgang naar de kerrie- en handwa-
genstalling, aan de linkerzijde een ingang 
naar het witte pand langs het beschuithok, 
en dan rechts de bakkerij in. Liep je verder 
door, dan was links een ijzeren lift om de 
balen bloem naar de zolder te transporte-
ren, en liep je rechtdoor naar een grote bin-
nenplaats met links de kolenopslag voor de 
ovens en rechts de paardenstal. In mijn tijd 
waren en nog vier paarden. Puck, Delphi 
de bonte, Robert en nog een merrie. Een 
van de koetsiers was Jan van Toorn. Daar 
reed ik hele zaterdagen mee, met Delphi. 
Regelmatig ging men meel halen met de 
eigen sleperswagen bij de meelfabriek in 
zuid. Ben vaak mee geweest, want ik moest 
dat tweespan de brug weer over trekken 
naar het Oude Noorden. Van de bezorgers 
weet ik nog de namen Paul Rijsdijk, V Cas-
sel, Lierop. Ik weet nog dat Den Hartigh 
zelf op het dak van zijn woning terriërs 
fokte. Ik mocht vaak mee met dochter 
Mery naar het abattoir in Schiedam om 

pens te halen. Heel luxe, in de Ford. Het 
is nu ruim 60 jaar geleden, maar wat kon 
het daar ‘s morgens lekker ruiken naar vers 
brood. Het was vooral ‘s winters een hele 
klus de bakkerswagens van het inlaad-
plein naar boven te duwen, dan links weer 
omhoog naar de brug en door het Muizen-
gaatje naar de bezorgwijken in Schiebroek, 
Hillegersberg en Kleiwegkwartier.”

Gerda Barzilay-Lengkeek: “Foto nr. 
229 roept bij mij dierbare herinneringen 
op. Van 1951 (ik was vijf jaar) tot mijn 
trouwen in 1970 heb ik op Bergweg 41 te-
genover deze bakkerij gewoond. Het beeld 
van de foto staat in mijn geheugen gegrift. 
Er was ook een klein winkeltje op de hoek, 
waar ik een paar keer per week heerlijk wit 
casinobrood mocht halen. De mooiste her-
innering heb ik echter aan het hekwerk met 
de palen. Toen ik in de zesde klas zat (nu 
groep 8) van de Dr. Bavinckschool werd ik 
na schooltijd altijd thuis gebracht door vijf 
leuke jongens. Ik ging naar binnen, zij na-
men plaats op de palen en bleven daar een 
half uurtje. Echter, toen ik een keer ziek 
was, kwamen ze ook en vond mijn oudere 
broer het leuk mij in mijn pyjama voor het 
raam te houden wat een groot gejoel gaf. 
De fabrieksschoorsteen heb ik ook nog 
naar beneden zien halen. Nog steeds als ik 
daar langs rijd of fi ets, komen deze leuke 
herinneringen naar boven.”

Jaap Kok: “Deze foto voerde mij terug naar 
mijn kinderjaren toen ik in de Rodenrijsel-
aan woonde. Als je buiten speelde, was je 
niet alleen voor de deur te vinden, maar 
ging je ook verder, zoals richting Noorder 
Kanaal en Gordelweg. Deze foto werd 
genomen op de hoek Bergweg/Gordelweg, 
waar de bakkerij gevestigd was. Waarom 
de wagens daar allemaal staan, weet ik 
niet. Ik weet wel, dat het in de jaren zestig 
niet zo best meer ging met de broodver-
koop aan de deur, de supermarkten ontwik-
kelden zich meer en meer en verkochten 
ook brood. Een zelfde lot zou de melkboer 
treffen.”

 Je rook de geur van versgebakken brood   
Overstelpt met reacties werden we op de ‘Ken je dit nog’-foto van bakkerij T. den 
Hartigh. We hadden er een hele krant mee kunnen vullen. Helaas ontbreekt daar-
voor de ruimte. Daarom deze keer maar gekozen voor ‘wie het eerst komt, het 
eerst maalt’. De reacties die de krant niet haalden, bewaren we voor een andere 
keer. De schrijvers herkennen ongetwijfeld de verhalen op deze pagina.
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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,-

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.

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

Profiteer van onze jubileumaanbieding!
Het maatwerk zitcomfort van 
Fitform verhoogt al 40 jaar het 
welzijn van heel veel mensen. 
Om dit te vieren, kunt u dit jaar 
profiteren van onze jubileum-
aanbieding: de luxe en zeer complete
Fitform 580 Elevo jubileumeditie.

Deze speciale editie is inclusief een 
totaalpakket aan opties/accessoires:

Topswing 
hoofdsteun

Lendensteun 
traploos 

instelbaar

Draaiplateau 
360 graden 
draaibaar

hoofdkussen 
naar keuze

Accu
Geen snoer 
in uw kamer

Deze speciale editie is inclusief een totaalpakket 

Het maatwerk zitcomfort van Fitform verhoogt al 40 jaar het welzijn van heel 
-

• Voor u individueel op maat gemaakt
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan
• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk verstelbaar
• Volledig ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk onderbouwd 
• Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren

Uw Fitform-dealer

Geldig t/m 31 december 2020. 
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€ 3.125,-

€ 2.499,-
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Fitform 
580 Elevo 

€ 3.125,-

€ 2.499,-

• Voor u individueel op 
maat gemaakt

• Zitten, relaxen, rusten 
én gemakkelijk opstaan

• Uitgerust met drie 
motoren, alles onaf-
hankelijk verstelbaar

• Volledig ergonomisch verantwoord 
& wetenschappelijk onderbouwd

• Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren

Topswing
hoofdsteun

Lendensteun
traploos

instelbaar

Draaiplateau
360 graden
draaibaar

Luxe
hoofdkussen
naar keuze

Accu
Geen snoer
in uw kamer

Fitform 
580 Elevo 

€ 3.125,-

€ 2.499,-

• Zitten, relaxen, rusten 
én gemakkelijk opstaan

form 
580 Elevo 

€ 3.125,-

499,-949 Geldig t/m 31 december 2020

Vrijdag 27 november
Black Friday?

Green Friday!
Géén korting bij Opnieuw & Co!

Laat u niet gek maken!
Hergebruik is helemaal in én

is goed voor het milieu en uw portemonnee

� 088 - 676 43 89  � www.opnieuwenco.nl



We kregen onverwacht de 
nota van de tandarts waar 
we jaren geleden eens langs 
geweest zijn. We waren de 
hele nota al lang vergeten; 
moeten we deze nog betalen 
of is hij verjaard?

U stelt een goede vraag en bovendien 
een die regelmatig voorkomt. Soms 
valt er zo maar uit het niets een nota 
op de mat van een dienst of levering, 
waarvan u dacht de nota al betaald 
te hebben. Soms betreft het inder-
daad een nota die al betaald is, maar 
waarbij de verzender abuis is. Soms 
is het een nota die nog niet eerder 
verzonden is, maar die bij het nalopen 
van de administratie ineens boven 
water komt. Of sprake is van verjaring 
en of u die late nota nog moet betalen, 
vinden we terug in het Burgerlijk 
Wetboek.

Volgens de bepalingen van de wet 

verjaart een consumentenkoop na 
twee jaar en een dienst na vijf jaar. 
Dat betekent dat, als u een nieuwe 
televisie koopt en u krijgt de nota pas 
na 2,5 jaar, u die niet meer hoeft te 
betalen. Als de reparatienota echter 
na vier jaar op de mat ligt, moet u die 
nog wel voldoen; net als uw tandarts-
nota. De nota voor de diensten van de 
tandarts verjaart namelijk ook pas na 
vijf jaar.

Een vordering tot nakoming van een 
verbintenis verjaart na vijf jaar. Dit 
geldt ook als u een vordering op ie-
mand heeft. Als u keurig overeen bent 

gekomen hoe en wanneer er afgelost 
moet worden en welke rente de schul-
denaar moet betalen, en dit gebeurt 
allemaal niet, pas dan dus op! Als u 
de schuldenaar niet regelmatig wijst 
op zijn verplichtingen, kan het zijn 
dat u na vijf jaar uw rechten verliest. 
Dergelijke situaties komen we vooral 
in familie- en vriendenkringen tegen. 
Vaak wil je als schuldeiser de relatie 
niet onder druk zetten. Door niets te 
doen, berust u echter in stilte in het 
feit dat het geld niet terug zal komen. 
Door zo nu en dan de schuldenaar te 
attenderen op de (opeisbaarheid van 
de) vordering stuit u de verjaring. 

Stuiten betekent in ‘gewone-mensen-
taal’ dat een nieuwe verjaringstermijn 
gaat lopen en dat de schuld gewoon 
blijft bestaan.

Is dat stuiten te bezwaarlijk, dan is het 
soms beter de niet betaalde schuld van 
een kind (of andere erfgenaam) om te 
zetten in een schenking met inbreng. 
Op die manier voorkomt u dat u aan 
de schuldenaar blijft trekken als aan 
een dood paard, met alle emoties van 
dien. Met de inbrengverplichting 
zorgt u ervoor dat de lening/schenking 
bij de verdeling van de nalatenschap 
deel uitmaakt van deze nalatenschap, 
zodat u de andere kinderen/erfgena-
men niet tekort doet.

Ook een erfenis kan verjaren. Een 
onterfd kind moet binnen vijf jaar na 
overlijden zijn/haar legitieme portie 
opeisen. En erfgenamen die na 20 jaar 
nog niet om hun erfenis zijn gekomen, 
hebben hun erfenis ook laten verjaren. 
Het maakt daarbij niet uit of het over-
lijden bij de erfgenaam bekend was.  

 Het voor- of nadeel van 
verjaring    
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Kosten van nalatenschap?
Bij de aangifte erfbelasting mogen 
schulden die na het overlijden nog 
voor de overledene zijn betaald in 
mindering gebracht worden op de 
fi scale erfenis. Denk daarbij aan re-
keningen die nog voor de overledene 
zijn bedoeld, zoals medicatie, eigen 
bijdrage zorg of gekochte artikelen 
die wel geleverd zijn, maar nog niet 
voor het overlijden betaald. Dit geldt 
ook voor de verschuldigde inkom-
stenbelasting over de periode tot 
overlijden. Kosten die na het overlij-
den ontstaan zoals de huur- en ener-
gierekening die doorlopen, mogen 
niet in mindering worden gebracht bij 
de aangifte erfbelasting. Die komen 
voor rekening van de erven.

Schenken met een volmacht
Overweegt u een levenstestament te 
laten maken, dan kunt u daarin ook 
opnemen wanneer de gevolmachtigde 
namens u schenkingen mag doen. 
Bijvoorbeeld omdat u een gewoonte 
heeft om schenkingen te doen of 
omdat u wordt opgenomen in een 
zorginstelling en u de eigen bijdrage 
zorg zo laag mogelijk wilt houden. 
Zorg dan dat dit duidelijk beschreven 
is in het levenstestament.

De vrijheid om na te laten
Wie kinderen heeft, moet daar bij het 
nalaten altijd rekening mee houden. 
Hoewel onterven in Nederland mo-
gelijk is, hebben ook onterfden altijd 
recht op een legitieme portie. Heeft 
u geen kinderen, dan bent u volledig 
vrij uw erfgenamen te kiezen. Dat 
mogen familieleden zijn, maar ook 
vrienden of goede doelen. Slaat u de 
familie als erfgenaam over, maar zijn 
er wel familiestukken die u hen wilt 
geven, dan kunt u die per codicil (een 
handgeschreven, ondertekende en 
gedateerde verklaring) of testament 
aan hen vermaken.

Huurtoeslag in 2021
Om huurtoeslag te kunnen krijgen, 
mag uw vermogen niet groter zijn 
dan de vrijstelling in box 3. Daarin 
geeft u het saldo van al uw bankre-
keningen, de waarde van effecten en 
andere waardevolle bezittingen op 

per 1 januari 2021. Is het totaal van 
die waarde groter dan de vrijstelling 
box 3, dan vervalt het recht op huur-
toeslag. Voor 2020 was dat € 30.846, 
voor 1 januari 2021 is dit naar 
verwachting € 50.000 per volwassen 
persoon. Zorg daarom, als het kan, 
dat uw vermogen op 1 januari 2021 
onder de vrijstelling ligt als u in 2021 
huurtoeslag wilt ontvangen.

Aangifte belasting doen?
In een nalatenschap zonder executeur 
die de erfenis afwikkelt, is het on-
duidelijk wie de aangifte erfbelasting 
doet. In principe kan iedere erfge-
naam en ontvanger van een legaat 
voor zichzelf aangifte erfbelasting 
doen. Toch raden wij dat af; een ieder 
moet immers dezelfde informatie in 
de aangifte verwerken, dus banksaldi, 
waarde woning, schulden en bijvoor-
  beeld de kosten van de uitvaart. Dat 
doe je beter samen.

Uit de praktijk

“Het is mooi weer om een erfenis te 
verdelen”, zei de bloemenvrouw van 
de Afrikaandermarkt op een druilerige 
zaterdagmorgen. Ze had helemaal 
gelijk: grijs en nat. Bij haar opmerking 
moest ik denken aan de uitkomsten van 
een onderzoek ter gelegenheid van de 
Dag van de Erfenis op 13 november. 
Daaruit bleek dat in veel gevallen een 
van de kinderen tot executeur van de 
nalatenschap wordt benoemd (61,2%). 
Ook blijken de meeste problemen bij de 
afwikkeling van een nalatenschap voor 
te komen als de executeur een direct 
familielid is (60,1%). Staat de executeur 
wat verder af, dan zijn er bij 23,5% van 
de afwikkelingen confl icten. Maar is de 
afwikkelaar een professional, dan zijn 
er slechts bij 10,7% van de afwikkelin-
gen onenigheden. Het kan dus verstan-
dig zijn een professional te benoemen 
als executeur; zeker wanneer proble-
men te verwachten zijn of als u die 
zo veel mogelijk wilt voorkomen. De 
percentages uit het onderzoek komen 
ons bekend voor. Niet voor niets wordt 
ons vaak gevraagd de afwikkeling over 
te nemen, problemen op te lossen of te 
onderzoeken of de executeur zijn werk 
goed gedaan heeft. Dat doen we graag 
op een druilerige zaterdagmorgen, maar 
ook als de zon schijnt. Zoekt u een 
betrouwbare en professionele execu-
teur; wij zijn u graag van dienst. Heeft u 
vragen hierover of over andere erfkwes-
ties, maak dan eens een vrijblijvende 
afspraak, bijvoorbeeld op een van onze 
erfcoachspreekuren. Zie www. akto.nu 
en 010-3130823.  

?

Polis zoeken  Op zoek naar een 
verloren polis, bijvoorbeeld een 
uitvaart- of levensverzekeringspo-
lis? Probeer de site zoekservice.va-
natotzekerheid.nl van het Verbond 
van Verzekeraars eens. Het kan 
maanden duren, maar daarna weet 
u zeker of er wel of geen polis was 
afgesloten door een overledene.

Gratis is lekker  Ook dol op 
gratis spullen en boodschappen? 
Kijk dan eens op gratisproduct.nl 
en maak gebruik van de gratis arti-
kelen die daar worden aangeboden. 
Er staan steeds andere producten.

Duik in het verleden  Bij de 
afwikkeling van een nalatenschap 
is het zinvol niet alleen naar het 
testament van de overledene te 
kijken, maar ook van diens ouders. 
Er kan zo maar een bepaling in 
staan die voor de afwikkeling van 
de nu-overledene van belang is.
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6 kruiden
voor € 10,00
in de webshop

www.natuurvoedinghoekschewaard.nl

Bezoek onze 
webshop

 

 
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 

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

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

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

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)



Helaas hadden niet alle maatschap-
pijen (denk hierbij aan Dammers van 
der Heide en Smit internationale) 
eigen knopen met logo, ze hadden een 
gewone ankerknoop op het uniform 
zitten.

Van de bekendste maatschappij zijn 
tussen 1873 en nu verschillende uitvoe-
ringen in gebruik geweest. Ik hoef niet 
uit te leggen van welke maatschappij 
deze serie knopen zijn.

Ook de Rotterdamsche Lloyd heeft een 
oudste uitvoering gehad

Van links naar rechts een stukje 100 
jaar geschiedenis van de maatschappij

Van Van Ommeren zijn uiteraard ook 
knopen bekend.

Goudkleur voor de offi cieren, zilver-
kleur voor de hofmeester en bedienden

De knopen van NedLloyd, niet de 
oranje knoop maar een kroon

Van Nievelt Goudriaan van oud naar de 
ster na 1955

Minder bekend, maar onder de naam 
Batavier lijn (Rotterdam-Londen) een 
belangrijke veerdienst geweest. De 
schepen vertrokken vanaf de Boompjes

P.A. van Esch & Co, idem een oude 
Rotterdamse maatschappij

Tweede bekende namen Hudig & 
Veder. Opgericht in 1899.

Een oude rederij is Gebroeders Van 
Uden, opgericht in 1848.

De Oranje Lijn met de bekende 
Prins-schepen naar Canada en Noord 
Amerika

En weer een bekende naam voor oud-
Rotterdammers : Anthony Veder, dat na 
1965 Oranje lijn werd

De ster is bekend, de H staat voor de 
Hollandsche Algemene Atlantische 
Scheepvaartmij

En ten slotte een zeldzame knoop van 
de Algemeene Stoomvaart Maatschap-
pij, onderdeel van de bekende carga-
door Wambersie

Zonder een knoop van het voor 
iedereen bekende ss Rotterdam kan dit 
artikel niet

De knopen werden op de uniformen 
gezet door de uniformmaker, waarvan 
Jos Cohen aan de Scheepstimmerman-
slaan de bekendste was. Hij liet de 
fabrikant zijn naam op de achterkant 
van de knopen zetten. Die knopen 
bestelde Cohen in Frankrijk, Duitsland, 
Engeland en Zweden

Deze kwaliteitsknoop bestelde Cohen 
bij de Zweedse fabrikant Sporrongs

Een andere kleermaker was Delhaas, 
hier op de achterkant van de bekende 
NASM vlagknopen

Kleermaker Kulberg bestelde zijn 
knopen in Duitsland bij de Firma Ass-
mann in Ludenscheid en leverde aan de 
Rotterdamsche Lloyd

Deze kleermaker was de voorganger 
van Kulberg en leverde ook aan de 
Rotterdamsche Lloyd rond 1900

Ten slotte een zeer onbekende naam. 
Op de achterkant van een knoop van de 
Koninklijke Marine deze LEVI-knoop 
met vermelding naar de kade waar hij 
tot ca. 1905 gevestigd was, de Gelderse 
Kade

Is er nog meer over te vertellen? Heel 
veel, maar de beschikbare ruimte in De 
Oud-Rotterdammer laat dat niet toe. 
Na ruim dertig jaar verzamelen heb ik 
ruim 1000 knopen in de collectie, vari-
erend van zeer algemeen tot zeldzaam. 
Soms komt er uit een knopendoosje 
nog een knoop tevoorschijn die een 
aanvulling op de collectie is. Ik hoop 
ook dat de oud-Rotterdammers hun 
knopendoosjes gaan nakijken en. 
indien er een knoop in zit van een 
oude maatschappij, met mij contact 
opnemen.
Van de bekende NASM vlagknopen 
zoek ik nog de kleine uitvoering met 
de naam Jos Cohen in 16 mm met de 
Gotische A. Contact kan via de mail: 
ceesschuller@ziggo.nl

De uniformknopen van 
Rotterdamsche scheepvaartmaatschappijen
Dat Rotterdam vanaf 1873 veel scheepvaartmaatschappijen 
heeft gehad, is bij iedere oud-Rotterdammer bekend. Namen als 
de Holland Amerika Lijn, Rotterdamse Lloyd, van Nievelt Goud-
riaan, Van Ommeren en NedLloyd zijn bekend. Maar vraag aan 
dezelfde oud-Rotterdammer ‘Noem er nu nog eens vijf’ dan blijft 
het doorgaans stil, een enkele uitzondering daargelaten. Als ver-
zamelaar van uniformknopen maritiem Nederland heb ik knopen 
in de collectie van maatschappijen die toch de naam Rotterdam 
op de kant van het schip hadden staan.
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 Zeemansknopen N.A.S.M.   

 Zeemansknopen Van Ommeren   

 Zeemansknopen Rotterdamse Lloyd   

 Zeemansknopen Van Nievelt Goudriaan   

 Zeemansknopen Van Nievelt Goudriaan   

      

 Zeemansknopen P.A. van Esch   

 Zeemansknopen MZC   

 Zeemansknopen H & V   

 Knopen gebroeders Van Uden   

      

      

      

 Zeemansknoop ss Rotterdam   

 Knoop gemaakt door Jos Cohen.   

 Zeemansknopen L. Delhaas Rotterdam   

 Zeemansknoop C.J. Kulberg   

 Zeemansknoop A. van Zwezenberg   

 Zeemansknoop J. Levi   

 Knopen van Jos Cohen en Zn.   

 Knoop van Algemeene Stoomvaart Maat-
schappij   

Een van de fraaiste 
knopen die gemaakt 
zijn – en zeldzaam. 
Als iemand deze in 
een oud doosje heeft, 
heb ik er een goede 
fl es wijn voor over 
(Kraanwater krijgen 
jullie al uit de Bies-
bosch, hier vlak bij 
Geertruidenberg)
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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 maculadegenera-
tie, glaucoom of staar, ziet u minder dan gemiddeld of hebt u al langer 
dan tien jaar diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht? Vanwege het 
coronavirus zijn er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor 
rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en 
kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze kennis van 
de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: 
De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. 
Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

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

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zaterdagen 28 november en 5 december

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen 
oogarts: 28 november en 5 december. 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).

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en an-
sichtkaarten
  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 vrij-
blijvende 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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CHRISTMAS HIGH TEA 
CRUISE **

Onbeperkt thee drinken 
incl. uw eigen etagère met 
heerlijke hapjes. 
Ondertussen kunt u genieten 
van het wisselende uitzicht. 

HAVENRONDVAART 

Op onze ruime en comforta-
bele schepen kunt u corona-
proof met ons meevaren 
door de havens en langs de 
skyline van Rotterdam.

CADEAUVAART

Bestel uw sint- en kerst-
cadeaus online en geef een 
verzorgde rondvaart cadeau. 
De CadeauVaart is verkrijg-
baar in 4 varianten.

CHRISTMAS HIGH WINE 
CRUISE **
Vaar met ons mee en geniet 
in kerstsfeer van onze High 
Wine Cruise. Wij serveren 3 
glazen wijn met bijpassende 
gerechten. 

Actuele vaarschema 
en prijzen zie spido.nl

Voor meer informatie 
zie spido.nl

Volw. € 45,95
20 en 27 december   

75 min. 3 uur

CHRISTMAS DINER 
CRUISE **

Terwijl wij u een kijk geven in 
de havens en op de skyline 
van Rotterdam serveert onze 
crew een heerlijk kerstdiner 
uit. 

CHRISTMAS LUNCH 
CRUISE **

Wij serveren een uitgebrei-
de lunch aan tafel in een 
kerstthema. Vaar tijdens deze 
cruise mee langs de skyline 
en de havens van Rotterdam.

Volw. € 59,95 
Kind* € 31,95
18, 19, 24, 25 en 
26 december 

Volw. € 36,50 
Kind* € 24,50 
19 en 26 december

Volw. € 39,95 
Kind* € 27,95 
24 en 25 december 3,5 uur3 uur 3 uur

* Kind: 4 t/m 11 jaar 

** Mocht de overheid besluiten dat er deze data geen horeca mogelijk is, dan kunt u uw reservering kosteloos 
omzetten naar een andere cruise of een andere datum (het eventuele prijsverschil wordt met u verrekend). 

RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

DECEMBER 2020

GEZELLIG 
ER OP UIT! 

Koninklijke Spido BV.

Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam  |  010-2759999  |  spido@spido.nl  |  www.spido.nl

CORONA
PROOF

Tafelbrood
Borrelbrood | 2 soorten kaas | 
tuinkruiden € 4,50 p.p.

Desembrood | kruidenboter | 
aubergine spread € 4,50 p.p.

Voorgerechten
Visproeverij € 10,50 p.p.
Garnalen | forelmousse met appel | 
zalm op twee wijzen 

Carpaccio € 9,00 p.p.
Rundercarpaccio | pesto | Parmezaan | 
rucola | pijnboompitten 

Gerookte eendenborst € 9,00 p.p.
Mango | gekonfijte uitjes | salade |  pecannoten

Buratta € 9,00 p.p.
Gerilde groenten | rucola | pesto | 
geroosterde tomaatjes  

Soep
Knolselderij paddestoelensoep 
met tapenade van truffel € 4,50 p.p.

Geroosterde tomatensoep 
met groenten € 4,50 p.p.
Soep van geroosterde tomaat | fijne groenten | 
pesto |crème van nootmuskaat

Bisque d’homard € 6,50 p.p.
Kreeftensoep | garnalen | kreeftenschuim

Hoofdgerechten
Wildstoof € 15,00 p.p.

Zalmfilet | Hollandaise saus | 
witte druiven € 16,00 p.p.

Gamba’s met kreeftensaus € 18,00 p.p.

Pompoen uit de oven | 
hachee van bospaddenstoelen € 14,00 p.p.

Kalkoenfilet | cognacsaus 
met pruimen € 15,00 p.p.

Garnituur keuze:
Stoofpeer| rodekool| spruiten| zuurkoolstamppot| 
compote van rode ui en zilveruitjes |roergebakken 
groenten |aardappels uit de oven met tijm en roze-
marijn| kastanje puree| gegratineerde aardappel
Bij het hoofdgerecht zijn 3 garnituren inbegrepen. 
U kunt kiezen uit bovenstaande bijgerechten.

Dessert
Mono raspberry x-mas bavarois € 4,00 p.p.

Duo van chocolademousse | 
crème brûlée | gebroken nootjes € 6,00 p.p.

Kaasplank met 5 soorten kazen | 
notenbrood | gemberjam € 10,00 p.p.

Mocht u andere cateringwensen hebben neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.
Of verras uw geliefde met een van onze cadeaubonnen!
Wij bezorgen uw bestelling bij u thuis met een eenvoudige opwarminstructie. 
Uiteraard kunt u de gerechten ook warm bezorgd krijgen.

AcAtering
Louise de Colignylaan 302 3062 HN Rotterdam
010-2657177 – 06-14690315
www.acatering.nl info@acatering.nl

Bestellen kan tot en met maandag 21 december.
Bestellen kan telefonisch, per e-mail of what’s app.
Betaling contant of per pin
Minimum bestelbedrag is €25,00 - 
De bezorgkosten zijn €5,00 

KerStcAteringMenU



Ouderen komen in haar verhaal onge-
twijfeld feiten en herinneringen tegen 
die ze zelf ook hebben beleefd. Velen 
hebben noodgedwongen voedseltoch-
ten naar alle windstreken gemaakt om 
niet het leven te laten door honger. 
Voor jongeren is Annie’s verhaal zeker 
interessant, want zij kunnen zich nau-
welijks voorstellen, hoe hun ouders of 
grootouders in die helse tijd moesten 
leven. Annie’s verhaal staat niet bol 
van treurnis, want humor is er altijd en 
overal geweest, maar je moet het wel 
kunnen zien, was haar levensregel.

Herinneringen
Veertig jaar na de tocht besloot ze in 
1985 haar verhaal toch maar openbaar 
te maken. Het ‘waarom’ was het 
magische getal 40, want overal doken 
toen herinneringen op aan die tijd. Er 
werd – nu 75 jaar na de bevrijding – 
nog steeds van alles gepubliceerd. Dat 
geldt voornamelijk de nood die werd 
geleden in het westen van Nederland, 
in het bijzonder in de grotere steden.

De verhalen gaan over zolders waar 
het hout van opgestookt werd in nood-
kacheltjes, over mannen die ’s nachts 
de bielzen tussen de rails vandaan 
sloopten, over vrouwen en kinderen 
die stukjes steenkool probeerden te 

vergaren tussen spoorrails, over het 
eten van bloembollen, het koken 
van suikerbieten tot pulp, men leest 
over en ziet foto’s van uitgemergelde 
kinderen die in pannen en afvalbakken 
schrapen en hun wanhopige moeders.

Annie van der Meulen wist er alles 
van. Ze woonde in Rotterdam-Char-
lois. Thuis hadden ze nog maar één 
heel raam, drie waren er gesneuveld 
en dichtgespijkerd na bombarde-
menten op de duikbootbasis van de 
Duitsers aan de overkant bij Pier 2 
in de Waalhaven. Annie heeft, net als 
veel anderen, zwaar geleden onder 
honger en kou en ze slurpte dagelijks 
de verfoeide gaarkeukensoep.

In de tuin stond een soort windmolen, 
gemaakt door haar man, waardoor ’s 
avonds een klein licht kon branden. 
Was er geen wind, dan geen nood, 
want dan produceerden ze zelf stroom 
door om beurten op een speciaal 
gemonteerde fiets te gaan trappen. Via 
de fietsdynamo werd de stroom in een 
accu opgeslagen. Er moest wel hard 
worden getrapt, anders werd het niets.

Op onbekend pad
Dag 1 van haar voedselbietstocht 
begon ’s morgens om half acht. De 

voordeur ging open, 
een man en een vrouw 
vulden de deurope-
ning. Ze keken niet erg 
opgewekt, want het was 
zo ver dat de vrouw 
naar voor haar onbe-
kende oorden ging. Ze 
aarzelde nog wat, maar 
nam dan toch afscheid 
van haar man. “Dag 
Paul, tot ziens. Ik kom 
zo gauw mogelijk weer 
naar huis”, klonk het. 
Nog een enkele zoen, de 
andere waren binnen al 
gegeven en ze hees zich, 
gestoken in een pak aan 
kleding, op het zadel. 
Zoals zoveel vrouwen 
ging Annie erop uit om 
eten te scoren. Bij haar 
thuis begon, net als in 
veel andere gezinnen, 
de honger ernstig te 
nijpen. Daarop was er 
na overleg afgesproken 
dat Annie zou gaan. 
Paul – haar echtge-

noot – kon er niet op uit. Hij zat 
thuis ondergedoken, had geen 
papieren en precies de leeftijd 
die de Duitsers zochten voor de 
Arbeitseinsatz. Zodoende moest 
Annie er dus op uit. Dat zou niet 
zo erg zijn als het zomer was. 
Maar het was januari 1945, er 
was een pak sneeuw gevallen en 
het vroor behoorlijk. Als Annie 
nou maar wist waarheen ze pre-
cies moest fietsen, maar helaas 
wist ze dat niet. In haar jonge 
leven was ze nog nimmer in de 
Achterhoek geweest, want dat 
was haar reisdoel. En als ze maar 
een goede tweewieler had, maar 
dat was evenmin het geval. Het 
zou allemaal anders zijn als haar 
man mee had kunnen gaan, maar 
dat was haar door de genoemde 
oorzaken niet gegund.

Gezelschap
Helemaal alleen op reis ging ze 
niet, want ze kreeg gezelschap 
van Rini (Clasina Wilhelmina) 
van der Meulen, haar 19-jarige 
schoonzusje. Hierdoor was de 
balans voor de voedseltocht meer 
in evenwicht.
Het was het smerig koud, maar 
gelukkig zonnig. Na een tien minuten 
peddelen was Annie in de 1ste Carnis-
sestraat waar haar tochtgenoot woonde 
bij haar ouders. Ze stond klaar voor 
de start.

De twee waren blij na enige tijd Rot-
terdam achter zich te hebben, want 
de wegen buiten de stad waren beter 
berijdbaar. Ze fietsten met een matig 
gangetje en met de westenwind in de 
rug. Het duo wilde een plaats of dorp 
bereiken op zo’n negentig kilometer 
van Rotterdam, waar Paul in 1939 
tijdens de mobilisatie gelegerd was. 
Ze hadden de stellige hoop daar 
onderdak en eten te krijgen, maar 
voorlopig was daar nog geen zicht 

op. Na een paar uur fietsen kregen ze 
te maken met protesterende benen. 
Maar met zo’n bagatel als pijnlijke 
benen hielden de twee volstrekt geen 
rekening. Doch toen hun magen zich 
ook nog eens gingen roeren, was het 
tijd het schamele meegenomen eten 
aan te spreken.

Gastvrije boer
Nergens was een gelegenheid te 
bekennen om iets te drinken te verkrij-
gen. Bovendien was het te koud om 
in de open lucht te eten, dus besloten 
ze bij een boer aan te kloppen. Ze 
moesten daar wel even aan wennen, 
want iets dergelijks hadden ze nog 
nooit gedaan. Wat aarzelend stevenden 
ze af op de eerste de beste boerderij en 
vroegen of ze even mochten uitrusten 

om hun brood op te eten. Dat mocht, 
dus gingen ze snel naar binnen naar de 
warme kachel. Ondanks de vele kle-
ding die ze over elkaar droegen, waren 
hun handen en voeten koud geworden, 
steenkoud. Na een half uur stapten ze 
weer op en vroegen de boer wat ze 
hem moesten betalen. Hij had immers 
voor elk een beker melk ingeschon-
ken, maar ze kregen te horen: “Omdat 
jullie zo gezellig zaten te kletsen, kost 
het niets.”

Uitzondering
Zijn houding bleek een grote uitzon-
dering te zijn, want ze kregen vrijwel 
niets van boeren op het deel van de 
reis richting rivier de IJssel. De twee 
fietsten lustig door. Toen ze de stad 
Utrecht naderden, besloten ze bij een 
zaak die geopend was wat te drinken 
te kopen. Eenmaal binnen keken ze 
hun ogen uit, want ze zagen mensen 
die brood en spek aten. Er zat ook een 
man die steeds iets uit een papieren 
zak pakte en in zijn mond propte. Wat 
het precies was konden ze niet zien, 
wel dat de zak behoorlijk vet was. 
Dat sloeg niet op het uiterlijk van de 
man, want die was juist broodmager. 
Het vullen van zijn mond ging hem 
kennelijk niet snel genoeg. Hij trok 
een lepel uit zijn jaszak en at daar 
verder mee. Toen zagen de vrouwen 
dat de zak kanen bevatte (gesmolten 
runderniervet), reuzel.

“Zullen we maar weggaan”, opperde 
Annie terwijl ze andere bezoekers wit-
tebrood met gekookte eieren zag smik-
kelen. Tegen die Tantalus-kwelling 
waren de twee niet opgewassen. Ze 
begrepen dat de eters op de terugweg 
van hun voedseltocht naar huis waren 
en dat zij en Rini daar stonden met 
slechts een paar miezerige droge 
boterhammetjes.

Wordt vervolgd

Barre voedseltocht in Hongerwinter (1)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de Hon-
gerwinter van 1944-1945 naar noordelijke en zuidelijke provin-
cies voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle el-
lende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor 
behouden. Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Anto-
nia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-jarige 
Charloise huisvrouw maakte aantekeningen die ze pas veel later 
uitwerkte. Haar door Rein Wolters bewerkte realistische verhaal 
gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per fiets vanuit 
Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in 
januari 1945. Deze keer: deel 1.
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Met lege dubbele fietstassen begonnen Annie en Rini aan hun avontuur.  Illustraties Bert Klandermans 

Annie onderhandelt onderweg over een slaapplaats.

Juffrouw Willems in de deuropening.
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van 799.-
 inruil oude tv € 200

PRIJS NA INRUIL

van 1499.-

van 1499.- 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

Extra goed verzekerd via

uw gemeente 
Woont u in de gemeente Rotterdam? En wilt u zo min mogelijk extra zorgkosten? 
Verzeker u dan met het VGZ Rotterdampakket. Alleen bij VGZ.

Geen zorgen met het VGZ Rotterdampakket  
U bent goed en voordelig verzekerd via de gemeente Rotterdam.  
Het uitgebreide pakket van het VGZ Rotterdampakket biedt u veel voordeel:

   Korting voor een vaste lage premie

   Uitgebreide vergoedingen voor onder andere tandzorg  en fysiotherapie

   Een volledige bril uit het uitgebreide assortiment of lenzen 

Extra voordeel voor inwoners met een lager inkomen:

   Eigen risico is grotendeels meeverzekerd. Dus geen onverwachte rekeningen.

   De gemeente Rotterdam betaalt mee aan uw premie

U bent altijd welkom 
Chronisch ziek? U heeft bij VGZ geen medische keuring nodig. We laten u altijd 
toe. We zetten ons samen met zorgverleners in om de zorg toegankelijk en 
betaalbaar te houden. Voor iedereen. Voor nu en in de toekomst.

Meld u 
direct aan via 
vgz.nl/rotterdam
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Met die vroegere beelden bedoel ik 
hoe ik als opgroeiende jongen destijds 
de stad bekeek. Want voor de in cri-
sistijd geïmporteerde Rotterdammer, 
wonend op zuid, was de stad in mijn 
kinderogen een grote bezienswaardig-
heid. Onbezorgd, nog op klompen 
lopend, schooierde ik al snel langs de 
havens. Ging over de bruggen vaak 
naar de binnenstad. Spelenderwijs 
ontdekte ik allerlei mogelijkheden 
mij te vermaken. Klimmen op stapels 
boomstammen op Sluisjesdijk. Be-
wonderend kijken naar het landen en 
opstijgen van vliegtuigen op vliegveld 
Waalhaven. Spelen in de grienden 
bij de Barendrechtse brug. Ook de 
afbouw van het Feyenoordstadion en 
de Breebrug heb ik spelend meege-
maakt. Er was als jongen altijd wat te 
beleven.

Oorlogsgebied
Helaas veranderde die grote speeltuin 
10 mei 1940 ineens in een oorlogsge-
bied. Vijandige Duitsers overvielen 
ons land als een dief in de nacht. Het 
onbezorgde spelen was voorbij. Er 
volgde een bezetting van vijf jaar. Een 
aaneenschakeling van onderdrukking, 

vernedering en terreur. Afgewisseld 
met gewelddaden die opschriften 
droegen die nog niet in ons kinderlijke 
vocabulaire bestonden.
De bezettingstijd eindigde met een 
groot gebrek aan alle dagelijkse 
behoeften, gevolgd door de honger-
winter. De bevrijding kwam daardoor 
voor velen te laat. Al die vreselijke 
belevenissen, die ik in mijn jeugd in 
de oorlog ervoer, waren stevig in het 
achterhoofd opgeborgen. Totdat bij 
een bezoek, op de 90e verjaardag van 
een van mijn jongere zusters, die oor-
log weer sterk in herinnering kwam. 
Want tijdens het praatje op afstand liet 
zij mij een poëziealbum uit haar kin-
dertijd zien, dat zij bij het opruimen 
van de kast was tegengekomen.

Bloemen en engeltjes
Het in oorlogskwaliteit door boekhan-
del Groenendijk samengesteld boekje 
had in de loop der jaren duidelijk 
geleden. Het viel door ouderdom bijna 
uit elkaar. Mijn zuster vroeg of ik nog 
wist dat ik er in de oorlog een versje 
voor haar in had geschreven. Na enig 
nadenken en een duik in het verre ver-
leden, 75 jaar is een lange tijd, moest 

ik bekennen dat ik dat niet meer wist. 
En jawel hoor, bij het doorbladeren 
kwam ik op een van de bladzijden, in 
netjes schoolschrift geschreven, het 
gedicht tegen, met mijn naam eronder. 
Het gedicht zal ik niet herhalen, dat is 
voor het verloop van dit verhaal niet 
relevant. Mensen van mijn generatie 
weten dat poëzieverzen met mooie 
bloemen en lieve engeltjes waren 
doordrenkt. 

Opmerkingen
Maar wat mij bij het lezen het meest 
trof, en ik me absoluut ook niet meer 
herinnerde, waren de korte opmerkin-
gen op de linkerpagina. In de vier hoe-
ken van dat blaadje had ik in 1944 een 
op rijm lijkend gezegde geschreven. 
Hoewel men in bezettingstijd zeer 
voorzichtig moest zijn met anti-Duitse 
uitdrukkingen, vond ik het blijkbaar 
belangrijk genoeg mijn gevoelens 
aan het album toe te vertrouwen. Van 
linksboven naar rechtsboven schreef 
ik als zestienjarige:  Niet naar verboden 
zender luisteren... goed verduisteren. 
 Linksonder naar rechts stond:  suiker 
op bon 20, eieren op bon 10.... van ons 
mooie Rotterdam is weinig meer te zien.

Na het lezen van de laatste strofe was 
ik in gedachten weer in bezettingstijd.

Ooggetuige
Opeens zag ik vrijdag 10 mei 1940 
vliegveld Waalhaven weer in vlam-
men opgaan en parachutisten landen. 
Later die dag liepen zwaar bewapende 
soldaten door onze buurt naar de 
Maasbrug. Alle andere verwoestingen, 
veroorzaakt door bombardementen, in 
de stad die ik heb meebeleefd kwamen 
weer voor de geest. Bij sommige 
wandaden was ik ooggetuige. Toen 
dat allemaal weer bovenkwam, werd 
me ook duidelijk waarom ik in 1944 
het verdriet over de vernielde stad zo 

beschreef. Dat hulpeloze gevoel dat 
de gewone burger tegenover de brute 
overweldiger overkwam, heeft kunste-
naar Ossip Zadkine in de ‘Verwoeste 
stad’ heel mooi in beeld gebracht. Het 
is ook een symbool dat je met geweld 
wel veel, zo niet alles, kapot kunt 
maken, maar er nog geen varkensstal 
mee kunt opbouwen. Dankzij dat oude 
poëziealbum kwam de oorlogsgeschie-
denis van de stad weer eens boven.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl      

 Oud poëziealbum rakelt herinneringen op   
Ons Rotterdam is na jaren hard werken uit de as herrezen. Hoewel de meningen over de herbouw 
verschillen, zeg ik, met de beelden van de verwoeste stad op het netvlies: chapeau. Het nieuwe 
Rotterdam mag gezien worden en de architectuur staat zelfs in het buitenland in de belangstelling.

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.  

 Marconiplein in 1955, met links de wijk Spangen (en rechts Tussendijken. C) Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl
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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.

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

*Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 januari 2021. Kijk voor de overige actievoorwaarden op 
apetito-shop.nl/proefpakket. apetito behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het proefpakket tussentijds te wijzigen.

Wilt u meer informatie of bestellen? 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 

gratis 0800 - 023 29 75 (ma-vr 08.00-18.00 u)
Vermeld bij uw bestelling actiecode: 

202-LAURENS1120

Met de heerlijke maaltijden van apetito is het alsof u thuis 
uit eten gaat! Lekker voor uzelf óf voor degene voor wie 

u zorgt natuurlijk.

Ontdek nu extra aantrekkelijk het gemak van onze 
maaltijdservice en probeer 5 maaltijden voor slechts € 19,95!

apetito bezorgt vriesverse maaltijden aan huis zonder 
kosten en verplichtingen maar mét vaste chauffeurs 

zodat u altijd een vertrouwd gezicht aan uw deur heeft!

Leden van Laurens BuurtPas krijgen 10% korting 
op alle vervolgbestellingen.

Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Runderlapje in jus 
met bloemkool en

aardappelpuree

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Grootmoeders kippannetje 
kippenpoot met groenten en 

gebakken aardappelen

Nu zeer 
voordelig 
proeven!

Thuis uit eten!
Ook 

natriumarm 
of glutenvrij, 
informeer naar de 

mogelijkheden!

Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Slechts 
¤ 3,99 

per 
maaltijd!

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 6,9510 kilo

Kleibintjes  

06-27876234
DAG EN NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

De OudDe Oud

Wij zijn nu ook te 
vinden op LinkedIn

Volg ons ook! 
linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer
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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 luchtfotografie. 
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.

   
Wandbord Rotterdam als
paradijs

Een metalen wandbord met een leuke 
spreuk over Rotterdam: ‘In de hemel 
is het paradijs, op aarde hebben we 
Rotterdam’. Grappig voor in de 
keuken, in het werkschuurtje, de hob-
bykamer, het café of waar dan ook! Formaat 30 x 20 cm met 4 
ophangogen. Netjes verpakt..

Wandbord ‘Een echte 
Rotterdammert’

Metalen wandbord met een 
leuke tekst over ‘Een echte 
Rotterdammert’. Om op te 
hangen in je huis, tuin of 
schuur! Voor op de zaak of 
in het café. Voor jezelf of om 
cadeau te geven. Formaat 30 
x 20 cm met 4 ophangogen. 
Netjes verpakt.

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

€ 9,95

€ 9,95 € 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
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     9,95
Wandbord ‘Een echte Rotterdammert’……  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      9,95
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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maakt het u gemakkelijk

0341 23 45 00

Na de aanpassing

         U wast uw 
           handen toch 
          ook met water? 

Na de aanpassing
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ken) heerlijke Pantserstraat op 
11b in Hillesluis, waar nog een 
paar broers en zussen van ons 
uiteindelijk negen kinderen tel-
lende gezin zijn geboren. Wát een 
fantastisch straatje was het, met 
fijne buurmeisjes en -jongens. Die 
jaren waren een gedegen platform 
voor mijn verdere leven. Ik ben er 
gepokt en gemazeld.

Verpaupering
Toen werd het een zolderkamer-
tje van nauwelijks vier vierkante 
meter in de Rosestraat 306, bij mijn 
schoonouders Marie en Jo Schop, 
waar we opgepropt woonden met 
ons dochtertje Jolanda. Twee jaar 
later kreeg ik een benedenwoning 
op 258 toegewezen. Ons gezin-
netje was ondertussen uitgebreid 
met zoon Ronald. Daarna kwam 
de woning van de schoonouders 
vrij, want ze vertrokken naar de 
Alsemstraat in de Hoogvlietse wijk 
Westpunt. Daar vertrokken we in 
1972 ook heen, maar dan naar een 
maisonnetteflat in de Saffraanstraat 

69. Ons gezin was toen uitgebreid 
met nog een zoon, Remco. Het was 
een leuke, maar soms ook asociale 
woonomgeving, waar de politie 
nogal eens kwam. Net als de Twee-
bosstraat, Rubroekstraat, Rosestraat 
en het Brabantsedorp droeg de 
Saffraanstraat een negatief stempel 
met zich mee. Bij het solliciteren 
gaf dat problemen. Werkgevers 
hadden liever personeel uit een 
onbesproken buurt. Toen ik in Het 
Vrije Volk (HVV) eens schreef 
over toestanden van verpaupering, 
vervuiling en mensen met een 
niet zo fris levenspatroon, werd ik 
bedreigd door leden van de toen 
actieve bewonersgroep van het So-
ciaal Wijkopbouw Orgaan (SWO) 

Hoogvliet. Zij vonden dat ik en 
mijn gezin maar op moesten pleu-
ren uit hun buurt. Cees Duinkerke, 
toen voorzitter van de deelgemeen-
teraad, nam het voor mij op en riep 
het SWO tot de orde.

Schiedam
Tien jaar later volgde een ver-
huizing naar de Alsemstraat 437, 
van vijfhoog naar een eengezins-
woning. Die stap had ik mede te 
danken aan Ko Kocken van de 
Stichting voor Volkshuisvesting 
Hoogvliet (SVH), de voorgan-
ger van de huidige corporatie 
Woonbron. Ik schreef er een 
paar promotieboekjes voor toen 
ik lid was van de Bewonersraad 

Westpunt. Natuurlijk ging mijn 
werk voor broodheer HVV gewoon 
door. In zijn wijsheid ontbood 
hoofdredacteur Gerard Krul me 
in zijn werkkamer. “Je gaat hier 
misschien minder vrolijk weg, dan 
je bent gekomen”, riep hij. Hij zei 
dat ik de redactie in de Schiedamse 
Hoogstraat moest gaan versterken. 
Ook dat ik maar een andere woning 
moest zoeken daar in de buurt en 
dat ‘de krant’ dat zou vergoeden. 
Het werd de Rotterdamsedijk 365, 
waar ik tot 2007 heb gewoond. 
Ondertussen was ik op 59-jarige 
leeftijd vervroegd uitgetreden en 
werkte ik tot dat moment voor 
het Rotterdams Dagblad, de krant 
die in 1991 werd geboren uit het 
samengaan van HVV en concurrent 
Rotterdams Nieuwsblad. In mijn 
laatste werkjaar maakte ik nog nipt 
de nieuwe samenvoeging mee met 
‘moeder’ Algemeen Dagblad tot 
AD-Rotterdams Dagblad, kortweg 
AD-RD. Ik had er toen 46 jaar 
krant op zitten, want ik was er als 
13-jarige gekomen als achtereen-
volgens bezorger, correspondent, 
verslaggever/redacteur.

Ommoord
Bijna 14 jaar geleden ruilde ik 
Schiedam in voor een appartement 
aan de Uiterdijk in Pernis, van een 
stadse wijk naar een dorp aan de ri-
vier. Achthoog keek ik uit over het 
4700 inwoners tellende ringdijk-
dorp met aan een zijde het Shell-
complex, Hoogvliet en Spijkenisse 
en aan de andere kant de Nieuwe 
Maas, Eemhaven, Heijplaat, Schie-
dam en Vlaardingen.
Sinds gisteren bewoon ik een 
appartement in een ‘knikflat’ 
in Ommoord. Een flat waar De 
Oud-Rotterdammer al 15 jaar een 
gewaardeerde gast is. Ik kreeg een 
onverwacht hartelijk welkom van 
Ger Rüter, bewonerscoördinator 
van de klankbordgroep. Hij en 
andere onbetaalde mensen zijn de 
duizendpoten en krenten in de pap 
van het woongebouw en directe 
omgeving. Bij hen woon ik nu van 
‘dorp aan het water’ in een ‘dorp in 
de polder’.

Reacties: reinwol@outlook.com

In mijn 74 levensjaren ben ik menigmaal verhuisd. Soms met een reden, maar meestal 
omdat ik liever in een andere, betere omgeving wilde wonen en vertoeven. Het is bij velen 
bekend dat ik een mens van Zuid ben. Ooit kreeg ik de eretitel van ‘Onderkoning van Zuid’ 
toebedeeld door de in februari 2005 overleden Rien Robijns, toen samen met Geert-Jan Laan 
adjunct-hoofdredacteur van Het Vrije Volk onder de fameuze hoofredacteur Herman Wigbold. 
Daar was ik best trots op. Het kwam door mijn kennis van de zuidelijke Maasoever. Als col-
lega’s iets van Zuid niet konden ontdekken, klonk al snel ‘vraag het maar aan Rein’.

Op Katendrecht kwam ik op de 
Tolhuislaan 49 in een voorkamertje 
ter wereld en kort daarna woonde ik 
vier jaar op de Groene Hilledijk 249 
in Bloemhof. Vervolgens 12 jaar, 
tot mijn zestiende, in de (afgebro-

Nu wonen in ‘knikflat’, in een 
mooi appartement in Ommoord. 

Foto’s Rein Wolters

Vaarwel 
Pernis, hallo Ommoord

Vuilnis op de voormalige trambaan in de Rosestraat

Woontoren Uiterdijk in Pernis

Sinterklaasavond
Het moet 5 december 1944 zijn 
geweest. De voorkamer op num-
mer 8b in de Krekelstraat was he-
lemaal donker, de gordijnen dicht 
en midden op de tafel stond een 
kandelaar met een Gouda-kaars, 
waarvan de vlam net voldoende 
licht gaf om elkaar te zien.

Met z’n drieën zaten wij, mijn moeder, mijn 
vier jaar oudere zusje en ik met mijn tien 
levensjaren aan de tafel sinterklaasavond te 
‘vieren’. Wij zaten elk aan een kant van de 
tafel; mijn vader was er niet, waar hij was 
weet ik niet meer, hij werkte in de horeca, 
maar ik denk nu dat er een andere reden 
kan zijn geweest voor zijn afwezigheid. Of 
wij chocolademelk te drinken hadden en 
boterstaaf te smikkelen, betwijfel ik.
Nee, wat mij is bijgebleven van die unieke 
sinterklaasavond (uniek, want nooit eerder 
en nooit later in mijn lange leven heb ik die 
sfeer ondergaan) is het cadeautje, het pakje, 
dat mijn zus, ze was al veertien jaar hè, voor 
mij had. Ik moet bekennen mij in het geheel 
niet te kunnen herinneren of ik voor haar 
een presentje had, het zij me vergeven, ik 
moet dus bijzonder verrast zijn geweest.
Het was een boekje waarvoor zij zelf een 
omslag had gemaakt en geborduurd: gele 
stof met langs de randen de borduursels. 
Het boekje heeft als titel De Grote Reis 
van Kabouter Karperton, geschreven 
door de bekende kinderboekenschrijver 
A.D.Hildebrand..! Ik schrijf heeft, want ik 
hèb het nog! Ik heb een paar scans gemaakt: 
van de cover met kabouter Karperton, 
vliegend boven het vooroorlogse Rotterdam 
op een Vliegende Hollander, een vriende-
lijke reus en een plaatje waarop ik in mijn 
dromen bij kabouter Karperton achter hem 
op de Vliegende Hollander meevlieg.
Zoals ik al vertelde, was de kamer in 
duisternis gehuld met die kaarsvlam 
waarnaar wij konden staren in een donkere 
tijd. Buiten was ook de duisternis: er was 
geen elektriciteit. Een vorm van ongekende 
uitzichtloosheid. En ja, in mijn lange leven 
heb ik menige sinterklaasavond mogen 
beleven, maar geen herinnering is zo sterk 
in mijn geheugen gebrand als juist die sin-
terklaasavond met als lichtend middelpunt 
die kaarsvlam én mijn geloof in het bestaan 
van kabouters. Kabouter Karperton is het 
bewijs, in een boekje dat ik koester als een 
bijzonder geschenk van mijn zusje destijds. 
En ik denk dat de sinterklaasavonden die 
ons nog gegund zijn ook niet meer zo zullen 
zijn zoals wij die in de, ach ja, ‘goeie ouwe 
tijd’ gewend waren…

Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl
010-4705768
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Kolenwerkers
Op pagina 19 van De Oud-Rotterdam-
mer van 29 september worden kolen-
werkers getoond op een foto. Zo werd 
gewerkt in Amsterdam. Daar waren 
hijsogen aan de huizen bevestigd. Niet 
in Rotterdam. In Rotterdam liepen wij 
met hele muddes ongeveer 70 a 80 
kg. Wij hadden op onze overhemden 
(zomer) en onze manchester jassen 
(winter) met leren schouders beslist 
geen capuchon, maar over ons hoofd 
deden wij een gewassen meelzak, 
gekregen van diverse bakkers. Dit om 
de huid van onze nek te beschermen 
tegen het schuren van de jutezak-
ken. Als het druk was, laadden we de 
wagens met zes mud kolen en legden 
daar nog negen mud bovenop, zodat 
er, afhankelijk van de lengte van de 
laadvloer, 90 tot 105 mud kolen mee 
ging. En die ging je dan bezorgen en 
je hoopte dat je met het warme eten 
thuis was.

Albert Abee
kolenboer van 1963 tot 1975
albert.abee@hetnet.nl

Kaufmann
Wij zijn in 1962 boven Kaufmann 
komen wonen. De familie Ruikem. 
Leendert Ruikem, mijn moeder 
Wilhelmina Ruikem-vd Voort en 
twee kinderen. Ik, vier jaar oud, Anja 
Ruikem en zus Jannie Ruikem. Ik heb 
begrepen dat er mensen zijn die bij 
Kaufmann gewerkt hebben, die geheel 
niet wisten dat er mensen boven 
woonden. Mijn vader is er komen wo-
nen, omdat het niet meer haalbaar was 
op het oude adres te blijven wonen. 
Het oude adres van schoonouders. De 
heer Kaufmann zelf bood hem aan 
boven de zaak te komen te wonen en 
dan te zorgen dat in de avond alles af-
gesloten was. Dus dat zich geen men-
sen meer in het pand bevonden die er 
niet meer behoorden te zijn en dan de 
voordeur af te sluiten. Daar zaten best 
wat uurtjes in. Maar een woning heb-

ben was heerlijk. Mijn vaders vader 
heeft daar ook gewerkt. Ook lang. Bij 
een zoveeljarig jubileum kreeg je een 
receptie en een gouden horloge, met 
eten, drinken en je collega’s die je 
feliciteerden. Mijn vader hetzelfde. Ik 
heb zijn horloge nog steeds. Mijn zus 
heeft ook nog korte tijd bij Kaufmann 
gewerkt. Ik wilde dat niet, dus heb 
een andere weg gekozen. Die van 
verpleegkundige.
Er is veel ingebroken bij Kaufmann. 
Mijn vader en moeder gingen dan ge-
wapend met lachwekkende materialen 
naar beneden om ze weg te jagen. Ik 
hoorde het vaak via mijn verwarming. 
Stoelen er tegen aan. Gekke tijden. Ik 
zei maar niets. De volgende ochtend 
wel. Toen kwam de stille. Stond er 
midden in de nacht politie voor de 
deur. Wilt u misschien de sleutels naar 
beneden gooien, er is ingebroken. En 

dan maar hopen dat ze goed terecht 
kwamen. Bij tante Sjaak, de koffiejuf-
frouw, ging ik vaak tussen de middag 
vanuit school een boterham eten. Lief 
mens. Als wij naar boven moesten 
met boodschappen, drie trappen hoog, 
was dat een hele klim. Maar ik had er 
geen problemen mee. Ging vanzelf, je 
ging rennend trappen op en af. Ik ben 
in 1978 getrouwd vanuit Kaufmann. 
Het stond vol medewerkers. Zo mooi. 
Daarna kwam het einde van Kauf-
mann. Mijn ouders hebben daarna 
nog een paar jaar daar gewoond. 
Kaufmann had niets meer, ze moesten 
stoppen. Mijn ouders zijn naar Maas-
sluis verhuisd. Na een paar jaar heb ik 
ze naar mijn woonplaats Roosendaal 
gehaald. Dichtbij. Daar kon ik voor ze 
zorgen als dat nodig was. Kaufmann 
is nu compleet veranderd. Het zijn ap-
partementen geworden. Ze waren nog 

te zien op tv bij een woonprogramma. 
Mijn ouders zijn beiden al meer dan 
vijftien jaar overleden. Mijn zus al 
acht jaar geleden. Ik heb alleen de 
herinneringen nog. En de trouwfoto’s 
die vanuit Kaufmann zijn gemaakt.

Anja Ritzen-Ruikem
anjaruikem@gmail.com

Soppen
Soppen werden ze genoemd. De 
mannen, en ook wel eens een vrouw, 
die laveloos van de drank op de 
openbare weg of in portieken lagen. 
In het centrum van de stad was dat in 
de jaren 1957 tot 1963 (de tijd dat ik 
daar diende) schering en inslag. De 
ingang van bureau Centrum was in het 
oude hoofdbureau onder de doorgang 
naar het stadhuis. Maar de soppencel-
len waren in de kelder, aan de andere 

kant van het hoofdbureau, ongeveer 
waar de motorbrigade gevestigd was. 
Ik meen dat het vijf cellen waren en 
in het weekend waren ze vaak al-
lemaal bezet. Zo’n cel bestond uit een 
granieten brits en een betonnen toilet. 
Vernielingen waren dus uitgesloten. 
Die kerels waren soms te vies om aan 
te pakken, maar moesten toch ontdaan 
worden van waardevolle spullen, 
broekriem, veters en stropdas. Ze 
werden dan door een aantal dienders 
de trap afgebracht, op een wagentje 
gelegd en naar de cel gereden. Een 
van de dienders ging ook op het 
wagentje staan, anders viel de sop 
eraf. In de gang voor de cellen stond 
aan het eind een tafel en een stoel en 
de jongste agent kreeg dan na twee 
uur voetsurveillance soppenwacht. 
Na een uur weer twee uur lopend de 
straat op. De oudere dienders mochten 
in hun surveillance-uur daar zitten.!! 
Onderscheid moet er zijn? Op de tafel 
stond voor noodgevallen een telefoon 
en om de tijd te doden lag er het 
weekblad Panorama. De schilders, in 
dienst van de politie, hadden achter 
een deur een opslag annex werkplaats. 
Zij waren kennelijk een groot visglas, 
bestemd voor het verbouwde bureau 
Boezemsingel aan het testen. Want dat 
stond vol met water naast de tafel!! In 
de Panorama las ik over de Tweede 
Wereldoorlog en viel daarmee in diepe 
slaap. Een aflossende collega vond het 
kennelijk leuk een houten brits op de 
grond te smijten, hetgeen bij mij als 
een bominslag binnenkwam. Als kind 
had ik tweemaal op 50 meter afstand 
een bombardement meegemaakt. Ik 
dook onder de tafel en daarbij viel de 
telefoon in het visglas. Dat is mij lang 
ingewreven. De hufters kwamen haast 
allemaal uit Groningen en Drenthe en 
zagen pas in Rotterdam, wat de oorlog 
onze stad had aangedaan!

Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

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.TANTE POST

Razzia herdenking en Razzia 
Monument Rotterdam
Op 10 en 11 november was het 76 
jaar geleden dat de grote razzia van 
Rotterdam en Schiedam plaatsvond. 
Daarbij werden 52.000 jonge mannen 
van 17 tot 40 jaar als dwangarbeider 
door de bezetter afgevoerd. Vanwege de 
coronamaatregelen kon de traditionele 
herdenking niet in de Kuip plaatsvinden. 
Daarom werd op 10 november door het 
herdenkingscomité van de Gemeente 
Rotterdam een alternatief herdenkings-
programma samengesteld. In dat kader 
hield de burgemeester zijn herdenkings-
toespraak in de raadszaal, voorafgaand aan de raadsvergadering van die dag.
Dezelfde dag is door RTV Rijnmond een indrukwekkend interview uitgezonden met burgemeester Aboutaleb en één van 
de slachtoffers. Radio Rijnmond heeft daarnaast een interview uitgezonden met René Versluis, zoon van een slachtof-
fer. Hij is mede-initiatiefnemer van Razzia Monument Rotterdam. Deze stichting zet zich in voor het realiseren van een 
waardig en duurzaam monument op een prominente plek in de stad.
Inmiddels wordt in samenwerking met de gemeente gekeken naar een geschikte plek en met het CBK/BKOR naar ge-
schikte kunstenaars. Voor de benodigde middelen is een fondsenwerving gestart. Deze vindt plaats bij cultuur-historische 
instellingen, bedrijven en particulieren. Uitgebreide informatie over het initiatief is te vinden op de website van de stich-
ting. Daar zijn ook genoemde interviews te vinden.

Razzia Monument Rotterdam

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

foto: Razzia Monument Rotterdam via Gemeentearchief Rotterdam
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. aan elkaar geschakelde computers; 7. bedrijfsjournalistiek; 12. ten aanzien van (afk.); 13. vader of moeder; 14. onge-
bonden; 15. openbaar vervoer (afk.); 17. graafschap in Engeland; 19. metaal; 21. rivier in Italië; 22. projectieplaatje; 24. 
plaats in Zuid-Holland; 27. waagstuk (kans); 28. uiting van blijdschap; 30. voorzetsel; 31. binnenvaartschip; 32. soort wijn-
glas; 33. halsboord; 35. smeuïg en zacht; 37. explosief; 38. haarstukje; 41. lengtemaat op zee; 42. vechtsport; 44. militair 
voertuig; 46. fiets (Zuid-Ned.); 47. boerenplaats; 48. Brussels bier; 49. dierenverblijf; 50. varkensvlees; 52. deel van de 
voet; 54. vrouw van adel; 56. isolatieschuim; 58. aardappelen oogsten; 61. lage vrouwenstem; 62. getuigenis (verklaring); 
64. hoogste punt van een dak; 65. paarsachtige kleur; 67. drankenbuffet; 68. uitroep van een schildwacht; 70. kunstgreep 
(draai); 72. straalvliegtuig; 73. afdekmiddel voor kaas; 76. Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.); 77. oosterlengte 
(afk.); 78. dierenvacht; 79. bladader; 81. muzieknoot; 82. deel van een etmaal; 83. natuurkundige eenheid; 84. lidwoord; 
86. naaktloperij; 87. trio.

Verticaal
1. ongelukkig lot; 2. bekende Nederlandse motorrace; 3. gat in het ijs; 4. wild zwijn; 5. vissersvaartuig; 6. inval (ingeving; 7. 
deel van een week; 8. vangwerktuig; 9. duw of zet; 10. loofboom; 11. moeilijk en slepend lopen; 16. over (langs); 18. deel van 
een voetbalschoen; 20. verpakkingsmiddel; 21. aardkluit; 23. deel van en auto; 25. slaginstrument; 26. spoorstaaf; 27. berg-
geit; 29. Haags nagerecht; 32. tropische vrucht; 34. waterloop; 36. steenkool ontginning; 37. kogelvormig; 39. waterroofdier; 
40. kweken; 42. bokaal; 43. verdieping; 45. kostuum; 46. reuzel (smeermiddel); 51. katoentje in olielamp; 53. geologisch 
tijdvak; 54. historisch zeilschip; 55. mestvocht; 56. drukmachine; 56. Indisch volksvoedsel; 59. christelijke omroep (afk.); 60. 
gewoon en gangbaar; 62. hondenbezitter; 63. onder invloed van drugs; 66. dun en mager; 67. grote danspartij; 69. Engels 
bier; 71. telwoord; 73. kleine vrucht; 74. aan diggelen; 75. groentesoort; 78. voorgevel van en huis; 80. sprookjesfiguur; 82. 
universitair docent (afk.); 85. deel van bijbel (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer was opnieuw een verwijzing naar de coronamaatregelen en ging over de 
mondkapjes, die inmiddels door de meeste mensen worden gebruikt. Hij luidde:

Mondkapjes op, oogklepjes af

Massaal werden weer oplossingen toegezonden. Uit de goede inzendingen hebben we vijf winnaars geloot die ieder 
het boek ‘Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does krijgen toegezonden. De 
prijswinnaars zijn: mevr. J. Punt-de Ruiter, T. Verschure, C.L. de Koning, M. v.d. Linden en W.J. Hoffmann.

Voor de nieuwe puzzel hebben we opnieuw een leuke prijs klaar-
liggen. Deze keer zijn dat vijf exemplaren van het boek ‘Rotter-
dam Crooswijk 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 3 DECEMBER 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
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Horizontaal  1. aan elkaar geschakelde computers; 7. bedrijfsjournalistiek; 12. ten aanzien van (afk.);
13. vader of moeder; 14. ongebonden; 15. openbaar vervoer (afk.); 17. graafschap in Engeland; 19.
metaal; 21. rivier in Italië; 22. projectieplaatje; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. waagstuk (kans); 28. uiting
van blijdschap; 30. voorzetsel; 31. binnenvaartschip; 32. soort wijnglas; 33. halsboord; 35. smeuïg en
zacht; 37. explosief; 38. haarstukje; 41. lengtemaat op zee; 42. vechtsport; 44. militair voertuig; 46. fiets
(Zuid-Ned.); 47. boerenplaats; 48. Brussels bier; 49. dierenverblijf; 50. varkensvlees; 52. deel van de
voet; 54. vrouw van adel; 56. isolatieschuim; 58. aardappelen oogsten; 61. lage vrouwenstem; 62. getui-
genis (verklaring); 64. hoogste punt van een dak; 65. paarsachtige kleur; 67. drankenbuffet; 68. uitroep
van een schildwacht; 70. kunstgreep (draai); 72. straalvliegtuig; 73. afdekmiddel voor kaas; 76. Neder-
landse luchtvaartmaatschappij (afk.); 77. oosterlengte (afk.); 78. dierenvacht; 79. bladader; 81. muziek-
noot; 82. deel van een etmaal; 83. natuurkundige eenheid; 84. lidwoord; 86. naaktloperij; 87. trio.

Verticaal 1. ongelukkig lot; 2. bekende Nederlandse motorrace; 3. gat in het ijs; 4. wild zwijn; 5. vissers-
vaartuig; 6. inval (ingeving; 7. deel van een week; 8. vangwerktuig; 9. duw of zet; 10. loofboom; 11. moei-
lijk en slepend lopen; 16. over (langs); 18. deel van een voetbalschoen; 20. verpakkingsmiddel; 21. aard-
kluit; 23. deel van en auto; 25. slaginstrument; 26. spoorstaaf; 27. berggeit; 29. Haags nagerecht; 32.
tropische vrucht; 34. waterloop; 36. steenkool ontginning; 37. kogelvormig; 39. waterroofdier; 40. kwe-
ken; 42. bokaal; 43. verdieping; 45. kostuum; 46. reuzel (smeermiddel); 51. katoentje in olielamp; 53.
geologisch tijdvak; 54. historisch zeilschip; 55. mestvocht; 56. drukmachine; 56. Indisch volksvoedsel;
59. christelijke omroep (afk.); 60. gewoon en gangbaar; 62. hondenbezitter; 63. onder invloed van drugs;
66. dun en mager; 67. grote danspartij; 69. Engels bier; 71. telwoord; 73. kleine vrucht; 74. aan diggelen;
75. groentesoort; 78. voorgevel van en huis; 80. sprookjesfiguur; 82. universitair docent (afk.); 85. deel
van bijbel (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Verhalen over galerie
De finissage van de pop-up expositie 
over 50 jaar Holland Pop Festival op 
zondag 27 september was de laatste ac-
tiviteit in Galerie Kralingen. Het pand 
wordt de komende maanden omge-
bouwd tot een complex van apparte-
menten. Galerie Kralingen hield als 
cultureel centrum bijna 25 jaar stand. 
John Blaak, ontwerper van het herin-
neringsmonument voor het Holland 
Popfestival en organisator van het pro-
ject ‘Verborgen kwaliteiten van Croos-
wijk’, wil graag in contact komen met 
kunstenaars die de afgelopen jaren in 
de galerie geëxposeerd hebben en met 
bezoekers die hun ervaringen en ver-
halen over 25 jaar Galerie Kralingen 
willen delen. Welke herinnering heeft 
u aan de galerie en haar galeriehouders 
Georges Knap en Micheline Nysten. 
Heeft u er een bijzondere ontmoeting 
gehad. Graag horen wij die van u. U 
kunt uw verhalen en foto’s sturen naar 
John Blaak: jcblaak@xs4all.nl, of bel 
naar 06-24516412.

Gezocht
Gezocht: kinderen en (achter-)kleinkin-
deren van Jacobus Marinus Piena, ge-
boren Rotterdam 4-3-1890, overleden 
R’dam 31-1-1963. Hij was gehuwd 
met Catharina Sophia Margaretha De 
Neef geboren R’dam 7-5-1893, over-
leden in R’dam. Gezocht wordt ook 
familie van hùn zoon Jacobus Piena, 

geboren R’dam 24-7-1920, gehuwd 
met Geertruida Elisabeth Les, geboren 
in Rotterdam 28-11-1914. Eén van 
hun kinderen was Ernst Herbert Piena 
(05-2-1944) geboren in Rotterdam 
die op 20-jarige leeftijd sneuvelde 
tijdens een urenlang vuurgevecht met 
Indonesische para’s bij Merauke in 
Ned.Nieuw-Guinea op 23-7-1962. 
Van deze Ernst Herbert Piena zoek ik 
namelijk zijn (aanverwante) familie 
t.b.v. geschiedschrijving over deze op 
Crooswijk Rotterdam (her-)begraven 
marinier, teneinde zijn herdenking 
in ere te houden. Alle reacties zijn 
welkom en zie deze graag tegemoet, 
waarvoor mijn dank.

Eduard van Beek
radio-telegrafist NwGuinea 1961-‘62.
ed.van.beek.41@gmail.com

Gezocht (2)
Ik zoek de kinderen van Jacob Gerrit 
van Overbeek, geb. te Rotterdam op 
9 december 1917, in leven kantoorbe-
diende, gehuwd 1 november 1939 te 
Rotterdam met Johanna Groeneveld, 
geb. te Rotterdam op 30 Juli 1920. 
Laatste adres zover bekend in 1952 
Donker Curtiusstraat 20b Rotterdam. 
Bij dit huwelijk was aanwezig de 
neef van bruid Leendert Cleijpool, 
geb.1910. Kinderen uit dit huwelijk: 
Ronald, D. van Overbeek, Nico, C. van 
Overbeek, Edward, W. van Overbeek, 

en Hans van Overbeek. Het gaat over 
hun grootouders van moederszijde. Na 
1953 is Johanna Groeneveld opnieuw 
gehuwd met een man die al twee kin-
deren had uit een vorig huwelijk.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Jan van der Ven
Ik zoek eventuele nabestaande(n) van 
de heer van der Ven. Ik weet dat hij 
met zijn gezin in de jaren 60 in de Jan 
van Avennestraat heeft gewoond. Hij 
was schilder en was aangesloten bij het 
genootschap van Jehovagetuigen. Na-
dat hij zijn partner verloren had, ging 
hij samenwonen met Willy Bastiaens-
Emons die in dezelfde straat woonde 
en wiens partner ook overleden was. 
Dit was in 1964 of daarna. Later zijn 
ze in verzorgingstehuis De Leeuwen-
hoek gaan wonen. Willy is daar over-
leden en Jan is toen naar een van zijn 
kinderen gegaan. Hebt U inlichtingen 
over hem of eventuele nabestaande(n) 
dan verneem ik het 
graag.

Henny Blok
hen.blok@gmail.
com

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.

Bijtelschool Pernis 1968-1974
Er zijn plannen een klassereünie te organiseren in het voorjaar van 2021 (als 
de situatie het toelaat!). Bijna al onze klasgenoten zijn getraceerd, maar we 
zijn nog op zoek naar enkele personen. We weten waar ze destijds woonden, 
maar hun huidige adres is onbekend. Het zijn:
- Lia Bal ( v.Zijl de Jongstraat)
- Jacqueline v.d. Waal (Pastoriedijk)
- Hennie van Tillo (Overhandstraat)
- Rien Bruggeman (Pastoriedijk)
- Wim de Visser (Ring)
Ben jij of ken jij één van hen ? Laat dat dan aub weten op het volgende 
emailadres: Bijtelschool1968@gmail.com
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Horizontaal  1. aan elkaar geschakelde computers; 7. bedrijfsjournalistiek; 12. ten aanzien van (afk.);
13. vader of moeder; 14. ongebonden; 15. openbaar vervoer (afk.); 17. graafschap in Engeland; 19.
metaal; 21. rivier in Italië; 22. projectieplaatje; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. waagstuk (kans); 28. uiting
van blijdschap; 30. voorzetsel; 31. binnenvaartschip; 32. soort wijnglas; 33. halsboord; 35. smeuïg en
zacht; 37. explosief; 38. haarstukje; 41. lengtemaat op zee; 42. vechtsport; 44. militair voertuig; 46. fiets
(Zuid-Ned.); 47. boerenplaats; 48. Brussels bier; 49. dierenverblijf; 50. varkensvlees; 52. deel van de
voet; 54. vrouw van adel; 56. isolatieschuim; 58. aardappelen oogsten; 61. lage vrouwenstem; 62. getui-
genis (verklaring); 64. hoogste punt van een dak; 65. paarsachtige kleur; 67. drankenbuffet; 68. uitroep
van een schildwacht; 70. kunstgreep (draai); 72. straalvliegtuig; 73. afdekmiddel voor kaas; 76. Neder-
landse luchtvaartmaatschappij (afk.); 77. oosterlengte (afk.); 78. dierenvacht; 79. bladader; 81. muziek-
noot; 82. deel van een etmaal; 83. natuurkundige eenheid; 84. lidwoord; 86. naaktloperij; 87. trio.
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vaartuig; 6. inval (ingeving; 7. deel van een week; 8. vangwerktuig; 9. duw of zet; 10. loofboom; 11. moei-
lijk en slepend lopen; 16. over (langs); 18. deel van een voetbalschoen; 20. verpakkingsmiddel; 21. aard-
kluit; 23. deel van en auto; 25. slaginstrument; 26. spoorstaaf; 27. berggeit; 29. Haags nagerecht; 32.
tropische vrucht; 34. waterloop; 36. steenkool ontginning; 37. kogelvormig; 39. waterroofdier; 40. kwe-
ken; 42. bokaal; 43. verdieping; 45. kostuum; 46. reuzel (smeermiddel); 51. katoentje in olielamp; 53.
geologisch tijdvak; 54. historisch zeilschip; 55. mestvocht; 56. drukmachine; 56. Indisch volksvoedsel;
59. christelijke omroep (afk.); 60. gewoon en gangbaar; 62. hondenbezitter; 63. onder invloed van drugs;
66. dun en mager; 67. grote danspartij; 69. Engels bier; 71. telwoord; 73. kleine vrucht; 74. aan diggelen;
75. groentesoort; 78. voorgevel van en huis; 80. sprookjesfiguur; 82. universitair docent (afk.); 85. deel
van bijbel (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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