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Nachtmerrie eindigt aan Noordsingel
“Dromen zijn bedrog, maar als
je in je bedje plast, dan vind
je het ‘s morgens nog.” Dat
placht mijn moeder te zeggen
wanneer ik als kind, wakker
geworden na een nare droom,
weer eens snikkend en bibberend van angst aan het
ouderlijk bed stond, hopend
dat ik de rest van de nacht
‘tussenin’ mocht. Dromen doe
ik nog steeds iedere nacht.
De meeste ben ik de volgende
morgen vergeten of het moet
een gezellige zijn, dan kan
ik daar de hele dag nog van
genieten.
Maar die ik vorige week had, was
een complete nachtmerrie. En die
was zo echt dat ik hem maar niet
kwijtraak. Het kwam doordat ik mijn
vakantiedagboekjes weer eens zat
door te lezen. Het was de vakantie in
1990. Mijn man en ik waren voor de
zoveelste keer, en tot ons genoegen,
in Drenthe in een fijn vakantiehuis,
dat stond in een bos met nog twintig
andere huisjes. Ze waren zo neergezet
dat je door de struiken, loof- en dennenbomen net nog je naaste buren kon
zien. Het houten huis had de eigenaar
zelf gebouwd en van alle gemakken
voorzien, met alles wat een vakantieganger nodig heeft; ook als het slecht
weer mocht zijn. Gezellig ingericht,
met onder andere een grote ouderwetse kast vol boeken met voor elk
was wils, tijdschriften, natuurboeken,
spelletjes, sportartikelen, knutseldingetjes, tekenmateriaal. Ook fietsen en
een radio en tv voor ‘s avonds. Maar
meestal waren we dan te moe van de
fietstochtjes overdag in de prachtige
omgeving en gingen we dan met de
kippen op stok.
Schilderijen gestolen
Op een ochtend, het was slecht weer
die dag, zaten we aan de koffie en
lazen in de krant dat er drie Van Goghschilderijen gestolen waren. De dieven
waren spoorloos. “Ook gek, wat
moeten ze daar nou mee”, reageerden
wij. “Je kunt ze nooit verkopen. Je
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kunt ze ook niet boven je dressoir
hangen, opscheppen tegen de vrienden
en kennissen van: kijk es wat ik voor
moois heb. Je moet ze in een kluis
bewaren vanwege eventuele inbraak.
Je kan ze hooguit onder je bed leggen
en iedere avond even genieten van de
Zonnebloemen en de Aardappeleters
of ..., welke waren het er eigenlijk?
Maar dat kan dat dus ook niet als je
een schoonmaakster in dienst hebt,
want die moet regelmatig zwabberen
onder je bed. Kortom, die boeven hebben ze zo.”
Graven
Melig als we waren vanwege de
vele regenbuien die dag, zodat we
genoodzaakt waren binnenshuis te
blijven, gingen we fantaseren. En dat
vooral omdat het ons opviel dat er
twee mannen in de tuin van het huisje
naast het onze in de grond aan het
graven waren. En dat met dit weer!
Even later kwam er een vrachtwagenbusje aanrijden over het bospad met
de naam van een lijstenmakersbedrijf
erop. De chauffeur bracht iets naar
binnen. We konden niet goed zien wat,

maar hij ging even later meehelpen
met graven. Vreemd! Dat zijn ze vast.
Die schilderijen gaan voorlopig de
grond in, of ze worden ingelijst achter
een ander schilderij.
De volgende dag zagen we weer de
lijstenmaker voor de deur van de
buren. Toch verdacht en de kuil was
dichtgegooid. Zie je wel!
Net toen we op het pad aan het
badmintonnen waren, kwamen de
verdachte mannen (allebei op leeftijd)
langslopen. Ze begonnen een praatje
en vertelden dat ze bezig waren hun
tuin te veranderen. Gisteren moesten
de bramenstruiken eruit gehaald worden. “Een heel karwei, maar met de
hulp van onze chauffeur was het gauw
geklaard.”
Nee, deze mannen, in onze fantasie al
achter de tralies, leken ons niet in staat
zo’n misdaad te begaan.
Nieuwsgierig
Enkele jaren later, al lezend in mijn
vakantie-aantekeningen van toen,
vroeg ik mij af of die Van Gogh’s eigenlijk ooit teruggevonden waren. Het
maakte me eigenlijk wel nieuwsgierig.
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Ik ging gelijk op internet kijken. Dat
is tegenwoordig zo makkelijk. Dat
geeft op alles antwoord. Nou, mooi
niet.
Dan maar eens bellen naar het Kröller
Muller Museum of het Van Gogh Museum in Amsterdam. O, daar hadden
ze zo gauw geen antwoord op. Maar
mochten ze mij terugbellen? Ja hoor,
ik gaf dus mijn telefoonnummer door.
Argwaan
‘s Avonds in bed lag ik er nog eens
over na te denken. Stel dat het een
onopgeloste zaak was, zou mijn vraag
dan geen argwaan wekken? Met die
vraag in mijn hoofd viel ik in slaap.
Een onrustige slaap.
Plotseling, midden in de nacht, werd
er hard op de deur gebonsd en stonden
er enkele politieagenten voor mijn
neus. Voor ik het wist, hadden ze mij
in de boeien geslagen en moest ik een
paar vragen beantwoorden.
Of ik weleens van Van Gogh had
gehoord? “Ja, mijn slager heet zo”,
zei ik bijdehand. Mee naar het bureau
voor verhoor. Net zag ik nog dat alle
kasten leeggehaald werden. De mooie
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schilderijen die mijn schoonvader
gemaakt had en waar we zo trots op
waren, werden in stukken gesneden,
want daar kon weleens wat achter zitten. En daarop vertrokken ze met mij
in pyjama. Een ruïne achterlatend.
“Nou”, ging het nog even door me
heen, “dan zie ik toch nog de gevangenis aan de Noordsingel eens van
binnen.”
Die had ik gemist bij de Open Monumentendag dat jaar.
In veiligheid
Even later werd ik met een schok
en badend in mijn zweet wakker.
Gelukkig, het was maar een droom.
Een droom? Een nachtmerrie!! ik was
natuurlijk wel opgelucht, maar toch…
Ik denk dat ik voorlopig pa zijn schilderijen onder mijn bed in veiligheid
breng.
Jo van Trirum-Heuser
fusu18ow@kpnmail.nl
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We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

Meubelstoffeerderij Miedema en Zn.
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar
nummer 127 B’’, meldt het familiebedrijf dat na ruim 15 jaar moest verhuizen. Het huis nummer 127B blijkt
Juist bij een overlijden heeft u een
uiteindelijk de plek te zijn om te kunuitvaartverzorger nodig die met een enkel
nen door groeien. Het is een prachtig
woord begrijpt wat de wensen zijn.
gerenoveerde winkelruimte die groter
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.
is dan de oude stek.
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Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot zijn. Onze
taboe
tot een staan
het nu
modieuze
blikvanger.
mensen
klaar
als het Of
nodig
is.klasgroei heeft te maken met de uitbreiding van de
siek is in de decoratieve en florale stijl, ongebrui-collectie meubelstoffen van grote namen als ;
kelijk met grafische patronen, ruiten en strepen of
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere
liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekomstige collectie fabric on the wall geeft grote en
Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uitkleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort
breiden met een prachtige collectie fabric on the
verkrijgbaar)
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals
bijvoorbeeld linnen.
“Maar we vergeten niet waar we echt goed in
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou‘’We zijn een bedrijf met een lange historie, maar
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en
gaan met onze tijd mee’’, stelt Miedema. “Fabric
opvullen van uw meubels. Stofferen zit duidelijk
on the wall is een echte must-have in muurontin de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje
werp. Behang is uitgegroeid van een absoluut
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.”

Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam
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NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE

Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel
Michel
Aalberts
vrijblijvende afspraak
bij u thuis.
MeubelstoffeerLogistiek
Planner127B, 3051
derij Miedema en Zn.
VOF, Kleiweg
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.
www.uzk.nl

    


 

- GRATIS PARKEREN

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!


Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

        

Maandag
t/m
9.00 - 17.00 uur,
Hogadent
Geldig van 19
19september t/m
24oktober;
vraag een verkoper
naardonderdag
t/m 24
oktober; vraag
in de winkel
de actievoorwaarden.
Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

vrijdag gesloten
Website: www.hogadent.nl

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto
meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
GN Rotterdam
010 21 888 76

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

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

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Drie generaties in café Wandeloord
“Was je hier nooit eerder geweest? Het is je vergeven.” Met een
grote ‘smile’ op haar welverzorgde gelaat, verwelkomt Ria Zandstra de verslaggever in café Wandeloord, Linker Rottekade nr. 1
in Crooswijk. “Dit zo bruine cafeetje is al langer dan zestig jaar
familiebezit”, vervolgt Ria. “Zoiets is toch heus een bijzonderheid in onze stad.”
Half september jongstleden, toen
de kroegen nog open waren, vertelt
Ria in een hoekje aan de bar van de
‘huiskamer’ over het ‘gewone’, altoos
doorkabbelende kroegleven. Een
aantal klanten vindt buiten verpozing
op het terras. Binnen is het rustig.
Armando Lanser (1980), de zoon van
Ria, schenkt een glas vol met ijskoude
Spa. Hij houdt gedurende vijf dagen in
de week de bar draaiende. Zondag en
dinsdag zijn z’n vrije dagen.
Darttalent?
Bradley, zijn zoontje van elf, vergaart
her en der lege flesjes. Hij lijkt een lief

ventje. Op de vraag of hij kan darten,
pakt hij van achter de bar zes pijlen,
gaat staan, en met zijn linkerhand
gooit hij ze razendsnel op het dartsbord aan de muur. Hij scoort 142. De
nieuwe Van Gerwen?
Ria vertelt over haar vader, Herman
Zandstra (1928-1990), die vanaf 1957
het cafeetje heeft gerund. Een fotoportret van Herman hangt aan de wand
achter de toog.
Hecht volkje
Ria: “Joh, wij beleefden in de jaren
tachtig en negentig gouden tijden.
Tal van marktlui en marktbezoekers

Café Wandeloord

c foto burosolo.nl

CCtje

Cox Column

van het Noordplein frequenteerden
onze zaak. Verder zat het hier vol met
dagloners en andere werkzame lui, die
overdag, maar vooral na vijven erge
dorst hadden.
De Crooswijkse sfeer is moeilijk te
omschrijven, maar geloof mij maar dat
het een zeer hecht volkje is. Ze laten
elkaar nooit vallen. Met de nieuwe
euro in 2001 – ik runde het café toen
tien jaar – werd het eigenlijk allemaal
wat minder. Maar goed, wij hebben
altijd een leuke boterham aan de zaak
verdiend. Mede dankzij de twee gokkasten.”
Rookhok
“Over het afgelopen jaar wil het ik
liever niet hebben”, vervolgt zij. “Die
klote-corona. En ook niet over het
landelijk rookbeleid. Wij hadden een
mooi rookhok, helemaal apart in een
ander gedeelte van het hoekpand,
gecreëerd. Wordt dat ineens verplicht
ontmanteld. Het wordt nu gebruikt als
opslagruimte.”
Teun Lanser, echtgenoot van Ria,
komt binnen. Hij helpt regelmatig
als vliegende keep mee in het lokaal.
Ik vraag hem naar de toekomst van
Wandeloord. “Houd op”, bromt hij,
“Ik had net zo’n goed humeur. Die
lui van ‘Woonstad’ (eigenaar van het
pand/J.B.) willen het interieur totaal
gaan renoveren. Nou, dan weet je wat
dat betekent: einde verhaal van ons

Ria Lanser-Zandstra (in het wit) tussen haar man en haar moeder. Armando, met zijn Jacky, staat
achter de bar. Foto: 2017.

cafeetje. Wij hoorden al een datum
waarop ze willen beginnen met alles
gezellig te verbouwen. Dat is 21 maart
2021. Natuurlijk leggen wij ons daar
niet bij neer. Maar je wordt erg moe
van een voortdurend juridisch gevecht
tegen Goliath. Ging een man van
Woonstad zich een tijdje terug zelfs
met ons speelkastbeleid bemoeien.
Nou vraag ik je?”
Ria kalmeert haar man en vertelt
dat zij tevens een zonnestudio leidt,
driehonderd stappen verwijderd van
Wandeloord. “Wij zijn zo vertrouwd
met ons café, wij kennen zo’n beetje
iedere klant. Zo’n zwaard van Damocles boven je hoofd is niet prettig. Aan
de andere kant is het hier soms heel
zwaar werken. Ik had laatst op een
zaterdagavond drie van die rauwdouwers. Ik had bijna de zaak willen
sluiten, zó erg waren die lui. Houd

maar contact met mij. In januari weten
wij allicht iets meer.”
Ik vertel Ria dat het cafeetje al voor de
oorlog functioneerde. “Ja, dat wist ik”,
meldt zij glimlachend, “vertel dat nu
maar eens aan Woonstad.”
Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

18 december a.s. verschijnt deel 5
Rotterdamse Cafés van journalisthistoricus Joris Boddaert. Het boek
(salontafelformaat; 24 x 34,5 cm.,
full colour; 300 ill.; hardcover) is
uitsluitend verkrijgbaar bij Boekhandel Snoek, Meent 126. Het boek
is tevens met 25 % korting rechtstreeks te bestellen bij de auteur (zie
mailadres).

Muziek in je hoofd
Muziek, dat wil ook nog wel eens helpen in deze barre tijden. Ik
draai de laatste tijd het liefst weer LP’s. Ik heb er een hele boel,
meestal cadeau gekregen bij de verschillende platenmaatschappijen waar ik contracten heb gehad, en ik tref er wel eens eentje
die nog helemaal in het plastic zit en nog nooit gedraaid is. Maar
ook tref ik exemplaren aan waarvan ik helemaal niet weet dat ik ze
heb, of het vergeten ben.
Zo blijk ik alle symfonieën van Beethoven te bezitten, schitterende muziek,
bij het horen ervan zit je als het ware
te verschrompelen. Muziek zit ook de
hele dag in mijn hoofd, dat is wel eens
vervelend als het een melodietje is dat je
niet bevalt, maar dat blijft dan toch door
je hoofd malen.
Zo hoor ik al weken, vanaf het moment
dat ik ’s morgens wakker word, in mijn
hoofd het lied ‘Onder de bomen van het
plein’, een eerbetoon aan het Mokumse
Rembrandtplein. Maar dan gaat het bij
mij zo, dat ik niet de tekst mee loop
te ‘denken’, maar de noten, do re mi
enzovoorts. Binnenkort hoor je weer de
hele dag ‘White Christmas’ op de radio,
geschreven door Irving Berlin uit heimwee in het tijdens de Kerst zonovergoten
Californië, en dan ‘zing’ ik in mijn hoofd
niet
“I ‘m dreaming of a white Christmas, just

like the ones I used to know… “ maar
“mi fa mi ri mi fa fi sol la ti do re do ti
la sol…”
Die noten leerden wij vroeger op school
van de broeders van Oudenbosch, zeker
als je op het Celleskoor zat. Dat koor
heette zo omdat de school was vernoemd
naar ene Theodorus de Celles, en ik ben
totaal vergeten wie dat was en waarom
hij zo beroemd was. Ik zat trouwens op
de school ernaast, de Heilig Hartschool,
dat was een zogenaamde Maartschool, en
ik was op 6 maart 1946 zes jaar geworden, dus ‘verloor’ ik niet dat halve jaar
als u begrijpt wat ik bedoel, maar daar
gaat het nou niet over.
Van de onvolprezen broeders leerde je
jammer genoeg niet het notenschrift.
Zij hadden een heel eigen systeem, zij
schreven do re mi enzovoorts met cijfers,
dus 1, 2, 3, tot aan de zeven, de ti (wij
zongen ti, de hele wereld zong si, maar

goed). Ik heb beroepsmuzikanten gesproken die vertelden dat in Indonesië, waar
de broeders ook in het onderwijs zaten,
ook dat 1,2,3, stelsel werd gehanteerd.
Maar nou dat Rembrandtpleinliedje.
Een jaar of… Joost mag het weten, het
is altijd langer geleden dan je denkt, …
een jaar of tien, denk ik, geleden maakte
ik een heel mooie CD, met aan de piano
Erik van der Wurff, een briljante muzikant, met allemaal liedjes ‘uit de oude
doos’, van Speenhoff tot Toon Hermans.
En hoewel ik mij niet de eerst aangewezene acht om de lofzang te zingen van
onze geliefde hoofdstad, zat genoemd
liedje er ook bij, niet zozeer vanwege de
tekst, maar vanwege de prachtige muziek
van Max Tak, die wij eigenlijk alleen
kennen van zijn gesproken brieven op de
radio vanuit New York, weet u nog. Dat
was, geloof ik, de AVRO, die hadden dan
ook zo’n man in Londen, Albert Milhado
als ik mij niet vergis, die altijd afsloot
met de zin, “Tót ... (een aantal seconden
stilte) ... de volgende week”, en in Parijs
had je Jan Brusse. Ach, die steden waren
toen nog heel ver weg.
Ik kende het liedje al van een grap in
de Johnny en Rijkshow. Je had toen een
spelletje dat ging als volgt:
“Knock knock.” “Wie is daar?” “Arie!”

“Arie wie?” (En dan gezongen:) “Arievederci Roma…”
Johnny en Rijk maakten toen de volgende grap:
“Knock knock.” “Wie is daar?” “Onne!”
“Onne wie?” (en dan gezongen) “Onne
de bomen van het plein…”
Ik werkte ooit met een Franse regisseur,
en in het Frans maakten ze ook die grappen: “Knock knock” “Qui est lá?” “Roland!” “Roland qui?” (en dan gezongen)
“Rolandenfants de la patriehieje…”
De tekst van ‘Onder de bomen enz’. is
van een hemeltergende Mokumse sentimentaliteit, denk maar eens aan:
“Vanuit het diepst van mijn gemoed,
breng ik uit ‘t verre land een groet aan
jou, m’n Rembrandtplein…”
Nee, geef mij dan maar: “Als het water
van de Maas nou toch eens bier was,
lekker bier was, schuimend bier was, nou
dan zat ik aan de kant met een bierglas in
m’n hand, ja dan was ik aan de Maas de
beste klant…”
Dat heeft tenminste humor.

pagina 4

Dinsdag 8 december 2020

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

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

REGIONAAL NIEUWS
VOLGT U OP
RIJNMOND.NL

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS
OP VOORRAAD

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

aan uw begrafenis

Bergweg 287
3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Marcus Benjamins

24 uur per dag bereikbaar

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland
LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90
SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
(0182)382651

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke
klokken en barometers in de mooiste
showroom van Nederland!

WWW.CVU.NL

RIKKOERT.NL

CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

SAMEN WONEN IS

SAMEN VERHALEN DELEN
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Start nu een woongroep
in Rotterdam!

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
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

SOR HEEFT DÉ LOCATIE VOOR UW WOONGROEP
IN ROTTERDAM OMMOORD

Kans maken op deze unieke locatie voor
uw woongroep? Ga naar: sor.nl/woongroep
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Nr. 230

‘Dit waren ambtenaren zonder horloge’
We kregen een stortvloed aan reacties op de groepsfoto van gemeentebodes en
-chauffeurs, die vier weken geleden in ‘Ken je dit nog’ stond. Zoveel dat we ze
onmogelijk allemaal kunnen plaatsen. Maar uit de geselecteerde reacties op deze
pagina kunt u zich vast een aardig beeld vormen van wie deze mensen waren en
wat voor werk ze precies deden. Lezen maar!
Theo van den Heuvel: “Op deze foto staan de
gemeentebodes van het stadhuis. Zij stonden de
mensen op te vangen voor onder andere trouwerijen, bezoeken aan burgemeester en wethouders
en ze deden ook de bezorging van post voor de
afdelingen. Tevens waren ze chauffeur voor burgemeester en wethouders. Bij slecht weer of koud
weer, gingen Jannie Buitendijk, Bram Lissenberg
en ik, daar menigmaal even een lekker bakje kofﬁe drinken en een praatje maken. De dame op de
foto is Miep. Zij is helaas veel te jong overleden,
terwijl ze de moeder was voor de heren. De
meeste mensen op de foto zullen ondertussen
ook wel met pensioen zijn. De werkzaamheden
voor deze mensen waren soms aanpakken en dan
was er weinig tijd voor een praatje. Voor ons, als
parkeerpolitiemedewerkers, was het even bijkomen bij hen. Jammer dat de tijden veranderden
en het bakkie doen minder werd en zodoende ook
het contact met de mensen daar. Voor ons was
het een ﬁjne en vaak een leuke tijd om te hebben
meegemaakt.”
Henk van der Maden: “In het midden staat Miep
Eilering, de eerste vrouwelijke bode van Nederland (zie ook De Oud-Rotterdammer van 10 juni
2014) en later kamerbewaarder van Ivo Opstelten.
Miep was mijn schoonmoeder en is helaas in
2002 op 62-jarige leeftijd veel te vroeg overleden.
Een goudeerlijk mens met een uitbundige lach.”
Adri Bravenboer: “Ja dit herken ik zeker. Mijn

man werkte ook jaren als bode op het stadhuis
van Rotterdam. Vierde van links is Paul Molengraaf. Daarnaast Miep, als eerste vrouwelijke
bode. Fred Schotting staat naast haar. Hij was
hoofdbode in een gedeelde functie met Bertus
van Mullum, schuin achter hem. Piet is helaas
overleden, maar er is nog wel een ‘bodejasje’ met
stropdas van hem.”
Meta van der Schee: “Grappig deze foto. Mijn
vader heeft vele jaren op het stadhuis in Rotterdam gewerkt in dit uniform. Vandaar dat ik
weet dat deze mensen werkzaam waren als bode
op het stadhuis. Er was een bodekamer, waar de
dagactiviteiten werden verdeeld. Zij vervulden
verschillende functies. Er waren chauffeurs van
wethouders en burgemeester. Op raadsvergaderingen, die tot zeer laat werden gehouden, zorgden
de bodes voor de inwendige mens. Mijn vader
was kamerbewaarder bij de wethouders. Op de
foto, onderste rij tweede van rechts, staat Fred
Schotting. Mijn vader heeft hem wegwijs gemaakt en na het pensioen van mijn vader werkte
Fred nog jaren als kamerbewaarder bij onze
huidige burgemeester Aboutaleb. De bodes verzorgden ook rondleidingen om belangstellenden
een intiem stukje van het stadhuis te laten zien.
Verschillende namen kan ik mij nog herinneren.
Jan Lammers, de heer Eöri en de eerste vrouwelijke bode Miep; zij was een goede aanwinst bij
alle mannelijke collega’s.”

Ken je dit nog?

Nr. 232

Ken je dit nog? Twee bekende mensen aan tafel op een podium en een publiek van kritische toehoorders.
En dat allemaal bij Radio Rijnmond. Enig idee waar het hier om ging? Wanneer speelde het zich af? En
wie waren de hoofdrolspelers? Heeft u bijzondere herinneringen aan hen? Was u er wellicht bij of luisterde u er naar? Wij zijn weer heel benieuwd wat dit gaat opleveren! Stuur uw herinneringen, verhalen en
anekdotes naar ons, zodat we ze met elkaar kunnen delen. Dat kan via e-mailnaar info@deoudrotterdammer.nl of met de post naar: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den
IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.

Adrie Bikker: “Van de foto in de krant met een
aantal bodes van het stadhuis in Rotterdam ken ik
meesten nog wel van gezicht en in ieder geval een
persoon bij naam, Fred Schotting. Hoofdbode en
volgens mij net met pensioen. Hij is pas verhuisd
naar Moerkapelle.”
Coos van Leeuwen: “Ik heb op het stadhuis
gewerkt als chauffeur B&W. Deze foto is uiteraard gemaakt voor het stadhuis bij het bordes,
ik meen naar aanleiding van de nieuwe dienstauto, een blauwe Mercedes. Degene die vlak bij
de auto staat is mijn toenmalige collega Ruud
Disco, helaas overleden. Daar heb ik 20 jaar mee
samengewerkt. Hij heeft mij, bij mijn aanstelling in 1986, de kneepjes van het chauffeursvak
bijgebracht. De andere personen zijn, van links
naar rechts, Ruud Disco chauffeur, Loek Meier
bode, Jan van Gestel bode, Paul Molengraaf
bode, Miep Eilering bode en ook overleden, Fred
Schotting, hoofd bodekamer, Bertus Vermulm
souschef, Richard Au bode en later ook chauffeur
geworden, Huib van Heusden kamerbewaarder
van burgemeester Peper en Erdem bode. Ik heb
daar al die jaren met veel plezier gewerkt en ook
veel meegemaakt. In het begin hadden we nog
geen navigatieapparaat. Je moest dat met een plattegrondje in de hand doen. Nou, probeer dat maar
eens in een vreemde stad, met iemand naast je die
ergens op tijd moet zijn en waarvan je niet precies
wist hoe belangrijk het wel was. Ook hadden we
toen uiteraard nog geen telefoon in de auto, dus
als er iemand gebeld moest worden, werd er bij
een benzinestation gestopt om daar te bellen.”
Peter den Tek: “Tot dit illuster gezelschap behoorde ik 40 jaar: de geüniformeerde dienst van het
stadhuis Rotterdam. Bodes en de eerste bodin van
Nederland, kamerbewaarders, chef en assistentchef, chauffeurs. De beveiliging ontbreekt op
deze foto. Ik ben oud-bode, kamerbewaarder en
afgezwaaid als teamleider beveiliging van het
stadhuis. De foto werd gemaakt ter gelegenheid
van de levering van vier nieuwe Mercedessen
voor vervoer van de wethouders en speciale
gasten van het stadhuis. O, zeker weer een paar
van die ambtenaren zullen sommigen denken.
Klopt, maar dan wel een stel zonder horloge. Dit
geüniformeerde vak kent geen tijd en je gaat pas
naar huis als het licht uit gaat. Het bodekorps
was toen nog heel groot. Nu zijn er veel functies

opgeheven of vervangen door mail. Dus brieven
rondbrengen is iets bijzonders. Deze mannen en
de vrouw gingen op pad door heel Rotterdam
om speciale brieven van het gemeentebestuur te
bezorgen of het zogeheten ‘aanplakken’, wat niet
anders is dan een bevel tot sluiting op de deur
plakken. Katendrecht was toen dagelijks werk.
Maar het korps deed meer. Trouwerijen begeleiden op burgerzaken. De eerste opvang bij grote
ontvangsten met gasten van hoog tot laag. De
wereld komt naar het geüniformeerde korps van
de keizer en keizerin van Japan tot de melkboer
op de hoek. Je moest ergens een apart slag mens
zijn voor dit geüniformeerde korps. Geen enkel
kind zegt: ik wil bij het geüniformeerde korps
van het stadhuis. Ik heb meegemaakt dat we met
de dienstwagen zakken post naar allerlei diensten
brachten. Ook leuk was in de ochtend met de
dienstwagen het postrondje maken. Soms werd
een nieuwe bode ingewerkt en dat was bijzonder
leuk. Postzakken/-tassen naar de Puntegaalstraat
brengen. Dat was bij voorbaat leuk; daar had men
paternoster liften. Op de foto v.r.n.l.: Ruud Disco,
chauffeur/bode. Hij kwam van de politieopleiding, helaas jong overleden. Daarnaast met snor
Loek Meyer, die kwam uit de opgedoekte timmerwerkplaats van het stadhuis, gepensioneerd.
Jan van Gestel, scheepstimmerman, lang bode balie bevolking, daarna trouwbode. Gepensioneerd.
Schuin daarboven Paul Molegraaf afkomstig uit
de Rijnvaart en de Gemeentelijke Veerponten,
overleden. Miep Eyerling, de eerste bodin van
Nederland, was de chefﬁn bedrijfskantine. SAD
Paul Krugerstraat na ophefﬁng SAD bode geworden en op de dag van de moord op Pim Fortuyn
als kamerbewaarder van burgermeester Opstelten
overleden. Dat jonge broekie was Fred Schotting,
toen chef bodekamer en gepensioneerd als kamerbewaarder burgemeester Opstelten. Daarboven
Bertus Vermulm, die kwam van de parkeermeterdienst, nu gastheer PZR, nog in dienst.
Daaronder Huib van Heusden, afkomstig van het
Gemeentelijk Kraanbedrijf, gepensioneerd als
kamerbewaarder burgermeester Peper, overleden.
Daarboven Richard Au, toen bode, nu chauffeur
wethouder, nog in dienst. Dan Turkse collega
Erdem Heposdil, getrouwd met een Nederlandse
politievrouw, trotse vader van twee slimme, goed
opgeleide dochters, gepensioneerd als kamerbewaarder van burgemeester Peper.”

pagina 6

Dinsdag 8 december 2020

BLONK

VERHUIZINGEN

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

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.

Budget uitvaart € 1495,-

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

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

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

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

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

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

Kleibintjes
10 kilo

Lid van

€ 6,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

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

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

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

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

Goetzee

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
In testamenten wordt regelmatig een
legaat toegekend. Soms is dat een item
uit het interieur, vaker een som geld.
Vooral aan goede doelen wordt meestal
een som geld als legaat toebedeeld. In
de regel is dat een klein deel van de nalatenschap en gaat de rest naar kinderen
of andere erfgenamen. Soms gaat het
mis met legaten en komt de legitieme
portie van de kinderen in gevaar. Dat
gebeurde bij een man die dacht dat hij
veel overwaarde in zijn woning had en
enthousiast een ﬂink aantal goede doelen een legaat toekende. Na zijn overlijden bleken de huizenprijzen echter
stevig gedaald en was zijn woning veel
minder waard dan gedacht. Wanneer
deze legaten zouden worden uitbetaald,
zou er voor de kinderen nauwelijks iets
overblijven. Door een beroep te doen op
hun legitieme portie konden ze nog een
deel van de erfenis redden. De goede
doelen kregen door inkorting op de
legaten allemaal een ﬂink stuk minder
dan gedacht. Krijgen personen een
legaat, dan is het sympathiek dat vrij
van rechten toe te delen. De eventueel
verschuldigde erfbelasting wordt dan uit
de nalatenschap betaald en de ontvanger
krijgt het legaat netto in handen. Goede
doelen met ANBI-status zijn vrijgesteld
van erfbelasting en ontvangen het legaat
altijd netto. Heeft u hierover vragen of
over andere erfkwesties, maak dan een
afspraak, bijvoorbeeld op een van onze
erfcoach-spreekuren in Lansingerland,
Prinsenland, Schiebroek of Spijkenisse.
Zie ook: www. akto.nu of bel 0103130823.
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Ongelijk schenken
schenkingen aan derden de laatste vijf
jaar voor overlijden overigens ook).
Schenkt u één kind veel meer dan het
andere kind, dan kan het zijn dat door
deze schenkingen het kind dat niet
geschonken heeft gekregen minder
verkrijgt dan zijn legitieme portie. Als
het andere kind inderdaad een beroep
doet op zijn/haar legitieme portie,
moet het kind dat de schenkingen
heeft gekregen in dat geval zijn broer
of zus wellicht een bedrag uitbetalen.

We zijn een echtpaar (getrouwd in gemeenschap van
goederen) met twee kinderen. Met een is geen contact,
de ander is erg goed voor
ons. Hem willen we schenken, maar niet aan het kind
waar geen contact mee is.
Waar moeten we aan denken?
December is traditioneel de maand
waarin schenkingen worden gedaan.
Natuurlijk met Sinterklaas, maar
tegenwoordig zeker ook met kerst. U
kunt in 2020 gebruik maken van de
jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting
die voor kinderen in 2020 € 5.515
bedraagt. Schenkt u meer, dan is over
het meerdere schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u aan anderen dan
aan kinderen, dan is de vrijstelling €
2.208 in 2020. Voor kinderen tussen
de 18 en 40 jaar is er bovendien een
eenmalig verhoogde vrijstelling van
€ 26.457 en als de schenking voor
studie bedoeld is (onder voorwaarden)
maximaal € 55.114. In 2020 bestaat
ook nog de ‘jubelton’ die in 2020 €

Nogmaals huurtoeslag 2021
Eerder schreven we hier dat het
maximaal vermogen voor de huurtoeslag op 1 januari 2021 wellicht €
50.000 zou zijn. Bij de behandeling
van het belastingplan 2021 komt er
echter een ander bedrag naar voren.
Het maximaal vrije vermogen in box
3 (spaargeld) is op 1 januari 2021
€ 50.000 per persoon, maar voor
de huurtoeslag geldt een maximaal
vrijgesteld vermogen van € 31.340 en
er wordt dus – anders dan voorheen –
niet meer aangesloten bij de vrijstelling box 3.
Misbruik van moeders portemonnee
Financieel misbruik maakt ongeveer de helft uit van alle gevallen
van ouderenmishandeling. Volgens
onderzoek heeft 1 op de 20 65-plussers te maken met een of andere vorm
van ouderenmishandeling. Financieel
misbruik kent vele vormen, van
geld opnemen van de rekening tot
het doen van boodschappen met de
pinpas van de oudere. Welke vorm
mishandeling van ouderen ook heeft,
het moet stoppen. Een melding doen
van mogelijk misbruik bij Veilig
Thuis Rotterdam Rijnmond (0800

103.643 bedraagt en die vrij is ongeacht de relatie tot de schenker zolang
de ontvanger maar tussen de 18 en 40
jaar oud is. Wel moet deze ‘jubelton’
gebruikt worden voor de eigen woning en kunnen eerder gedane grote
schenkingen een rol spelen.
Hoewel medio december pas ofﬁcieel
bekend, zijn de vrijstellingen voor
2021 ofﬁcieus: € 6.604 voor kinderen,
€ 3.244 voor alle anderen. Vanwege
corona zijn deze bedragen niet alleen

2000) helpt.
Onbetaalde nota’s
Na een overlijden kan het even duren
voordat er een verklaring van erfrecht
is afgegeven. Deze heeft u in het algemeen nodig om over de bankzaken
van de overledene te kunnen beschikken en ook banken zijn tegenwoordig
niet erg vlot. Om openstaande rekeningen te kunnen betalen, kunt u deze
(na overleg met de bank) insturen en
betaalt de bank deze alvast voor u.
Het moet om gebruikelijke betalingen
gaan zoals hypotheek, energie of
uitvaartkosten.
Nalaten zonder kinderen
Heeft een echtpaar of hebben geregistreerd partners geen kinderen en
maken ze geen testament, dan erft
uiteindelijk alleen de familie van de
langstlevende partner. Dat hoeft niet
erg te zijn, maar als echtgenoten of

geïndexeerd, maar ook verhoogd
met € 1.000. De eenmalig verhoogde
vrijstellingen zijn respectievelijk €
26.774, € 55.775 en €104.887.
Omdat u één kind wél gaat schenken
en het andere kind niet, moet u wel
oppassen dat u de legitieme portie
van het kind dat u niet schenkt, niet
schaadt. Bij de vaststelling van de
legitieme portie spelen namelijk
de schenkingen, die u aan kinderen
bij leven heeft gedaan, een rol (de

partners dat anders willen, moeten
ze dat vastleggen in een testament.
Samenwoners erven alleen van elkaar
wanneer ze elkaar per testament tot
erfgenaam benoemen. Maken ze geen
testament dan erven automatisch de
kinderen van de overleden partner
of zijn of haar familie. Alleen een
testament kan uitkomst bieden. Deels
kan dit ook geregeld worden in een
samenlevingsovereenkomst, maar dit
volstaat meestal niet.
Executeur per codicil
Tot 2003 was het mogelijk de executeur van de nalatenschap per codicil
te benoemen. Dat gaf echter te vaak
problemen, zodat het nu alleen nog
maar per testament kan. Heeft u nog
een codicil van voor 2003 met daarin
een executeursbenoeming, dan is
deze nog steeds geldig. Zorg wel dat
de erven het codicil vinden, want er
is geen register van.

Omdat de grootte van uw nalatenschap niet te voorspellen is, raden wij
u aan niet te enthousiast te schenken.
Enerzijds, omdat u het geld misschien
zelf nog nodig heeft, anderzijds om
later het kind met wie u een goede
relatie heeft niet in de problemen te
brengen.
Wanneer u een kind meer gunt van uw
nalatenschap dan het andere kind kunt
u – in plaats van te schenken – ook
overwegen per testament een verdeling tussen de kinderen te maken,
waarbij het ene kind een kwart erft
en het andere kind de rest. Ook dan
kan de problematiek van de legitieme
portie spelen, maar met een goede
executeur zijn veel problemen op te
lossen.

Koop postzegels De prijs
van postzegels gaat volgend jaar
weer ﬂink omhoog. Dit jaar kost
een 1-zegel nog 91 cent. In 2021
is deze 5 cent duurder en kost het
verzenden van een brief tot 20
gram 96 cent. Dit jaar nog postzegels aanschaffen loont.
Schenken Nog niet geschonken
in 2020 en toch wat erfbelasting
later besparen? Aan kinderen kunt
u vrij € 5.515 schenken in 2020 en
aan alle anderen € 2.208. Schenkt
u meer, dan betalen kinderen 10
procent, kleinkinderen 18 procent
en alle andere 30 procent schenkbelasting tot € 126.723 in 2020.
Vitamine D De 50 voorbij? Dan
is het raadzaam af en toe het gehalte van vitamine D in uw bloed
te laten controleren. Een tekort kan
gewrichtspijn geven. Pillen nodig?
Ga naar de Etos, die is volgens de
Consumentenbond het goedkoopst.
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Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

Concept Uitvaart

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

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

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

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

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.
CU

Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600
 info@stroobandtandtechniek.nl

www.stroobandtandtechniek.nl

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

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

•

Kronen

Extra goed verzekerd via

uw gemeente

Woont u in de gemeente Rotterdam? En wilt u zo min mogelijk extra zorgkosten?
Verzeker u met het VGZ Rotterdampakket. Overstappen kan tot 1 januari.
Chronisch ziek? U heeft bij VGZ geen medische keuring nodig.

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

Wij helpen u met overstappen
Bel met de VGZ klantenservice via telefoonnummer 0800 – 401 01 05 (gratis). Dan
regelen wij het direct voor u. Ook zeggen we uw huidige zorgverzekering voor u op.

Meld u

direct aan via

vgz.nl/rotterdam
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Een deuk in de pier
Graag wil ik een aanvullende reactie geven op het verhaal van
mevr. A. Bresser in De Oud-Rotterdammer van 15 september. Zij
schrijft dat in de Noorderpier bij Hoek van Holland een lager stuk
lag, doordat er in de jaren zestig een schip op was gevaren.
Dat was de Noorse tanker mts.
BEREAN. Ik werkte destijds als
waterklerk bij Pakhuismeesteren NV,
in Rotterdam. Een groot havenbedrijf
dat bestond uit veembedrijven, stuwadoors (Waalhaven pier 2), tankopslag
(Paktank) en agenturen. De afdeling
agenturen behartigde de belangen van
buitenlandse rederijen, zoals Morflot
(alle Russische schepen), Deutsche
Seereederei (DSR, Oost-Duitsland),
Ocean Shipping (Chinezen), Mitsui
Lines, later Mitsui-OSK Lines (Japan)
en vele Noorse en Zweedse rederijen
met tankschepen. Ik werkte op de
kapiteinskamer met tien collega’s,
waarvan vier waterklerken.
Flinke storm
Rond 1964/65 had ik een week
nachtdienst. Na kantoortijd moest ik
dan alle inkomende en vertrekkende
schepen behandelen. Dit hield in: aan
boord douanezaken, ladingbehandeling en bemanningszaken regelen,
maar ook loodsen en sleepboten
bestellen. Op een woensdagavond
verwachtte ik de tanker BEREAN van

de rederij AO Andersen & Co te Oslo,
Noorwegen (later omgedoopt in mts
ANCO STATE). Door een flinke storm
was de loodsdienst op zee voor Hoek
van Holland gestaakt. In de nacht van
woensdag op donderdag belde de rapportagedienst Dirkzwager te Hoek van
Holland en Maassluis mij en vertelde
dat de Noorse tanker BEREAN, niet
normaal was binnengelopen, maar op
de Noorderpier was beland…
Dubbele bodem
De BEREAN was een chemicaliëntanker van bruto 9000 ton, totale
ladingtankinhoud van 16.000 kubieke
meters en 155 meter lang. Het schip
had 32 ladingtanks, waarvan een deel
roestvrij staal, verwarmingsspiralen en
vier pompkamers. Ook had het schip
een dubbele bodem, waardoor (gelukkig) een ramp werd voorkomen. In
de ladingtanks werden verschillende
vloeibare chemicaliën vervoerd, waaronder het zeer giftige en explosieve
Acrylonitril (vinylcyanide).
Hoe kwam het schip nu op de Noorderpier terecht, terwijl de loodsdienst

was gestaakt? Na alle heisa, toen het
schip op de werf lag voor reparatie,
hoorde ik van de kapitein het juiste
verhaal. Met zo’n gevaarlijke lading
aan boord is het natuurlijk zeer riskant
buiten Hoek van Holland heen en weer
te varen in het drukke, opgehoopte
scheepvaartverkeer, in de nacht, een
gestaakte loodsdienst en met een
flinke storm. Over de radio hoorde
men aan boord dat een zeesleepboot
met een sleep en een loods aan boord
toch naar binnen zou komen. Na
beraad aan boord besloot men achter
deze sleepboot aan te varen naar binnen. Al varend gaf de kapitein, een
jonge vent van rond de 30, maar zeer
getalenteerd, de roerganger op de brug
opdracht stuurboord aan te houden.
Foute interpretatie
Door de spanning en herrie (storm)
op de brug heeft de roerganger dit
fout geïnterpreteerd en is bakboord uit
gegaan. De kapitein bemerkte dit en
riep: stuurboord, stuurboord, waarna
de roerganger nog meer bakboord uitdraaide. Een flinke grondzee kwakte
het schip toen op de Noorderpier.
Die nacht heb ik heel wat telefoontjes
gepleegd. Tussen allerlei instanties was druk overleg. Er is zelfs
overwogen een deel van Hoek van

De Noorderpier, waar een ‘deuk’ in zit, door een Noors schip dat daar opgevaren is in de jaren
zestig

Holland te evacueren. Maar ik dacht
dat het zo ver niet is gekomen. Na het
eerstvolgende hoogwater kon men met
sleepboten de tanker achteruit van de
pier trekken. Metingen wezen uit dat
er geen product uit de ladingtanks was
gelekt. Dankzij de dubbele bodem
(1 meter diep) bleven de ladingtanks
onbeschadigd. Basaltblokken hadden
de bodem van het voorschip wel flink
beschadigd. Vrijdagmiddag werd het
schip, met het voorschip dieper in het
water, afgemeerd op de boeien in de
3e Petroleumhaven en werd begonnen
de lading in lichters te lossen.
Dit schip heeft niet veel geluk

gebracht. Enkele jaren later lag het
in de Botlek acrylonitril te lossen.
De lospomp in de pompkamer had
mankementen. De kapitein, Steen
Larsen (medio 40 jaar), is toen zonder
onafhankelijke adembescherming naar
beneden gegaan en er helaas niet levend uit gekomen. Door de pomplekkage waren gassen vrijgekomen. Ik
was de avond voor dit ongeval nog
aan boord en vertelde de kapitein mij
erover. Ik vroeg hem toen nog of de
pompman dit niet kon klaren....
Bram Theunissen
theunis1@xs4all.nl

Britse honden leerden slecht Nederlands
van Drees’, had geen warm water,
maar was het gelukkigste mens van de
wereld. Het enige speelgoed was een
knopendoos waarin ook enkele tinnen
soldaatjes zaten, genoeg voor een hele
week dromen. Ze nam me mee naar
Victoria, de bioscoop op de Bergweg.
Daar draaide de zwartwitfilm ‘Opoe
doet aan politiek’ voorafgegaan door
het Polygoon Nieuws. Met de slingerende tramlijn 9 naar huis gaan was
een ramp, want ik moest altijd spugen,
waarna de conducteur een schep zand
uit de kist op het balkon strooide.

broodkorsten die we weekten in melk.
Ze groeiden als kool en we speelden
ermee in de tuin.
Toen werd het voorjaar. Een buurvrouw van twee tuinen verderop had
een voorliefde voor tulpen die in volle
bloei stonden. In een oogwenk braken
onze honden door de heg heen, renden
haar tulpenparadijs in en lieten geen
enkele tulp heel. Zij kon alleen maar
huilen. Mijn vader wilde de schade
vergoeden, maar dat accepteerde de
lieve dame niet, want ze had ook
begrip voor het plezier van de hondjes.
Maar ze moesten meteen weg, de
kleinste mochten we houden. De rest
hebben we op straat uitgedeeld binnen
een half uur, want het waren schatjes
en hun misdadig tulpengedrag werd
niet door ons vermeld, al wist Bloemhof wel beter.

Grote verrassing
Toen wij weer eens thuiskwamen,
wachtte ons een grote verrassing. Van
Gend & Loos had een mand gebracht
voor ons, maar die zolang neergezet
bij de buren die in shock waren. Wij
hadden niks besteld! Er zaten vijf
hondjes in, die luid jankten van honger
en dorst. Helemaal vertederd door die
schatjes van een onbekend straatras,
hielden we ze. Ze vraten als wilden
en een stel buren spaarde voortaan

Aangereden
Een paar weken later gingen we op
een mooie zondagochtend wandelen, het was doodstil op straat, dus
mocht het beest, nog zonder naam,
loslopen. Bij het oversteken van de
Mijnsherenlaan kwam er plotseling
een taxi aan met grote snelheid. De
hond ging in doodsnood plat op de
straat liggen en werd geraakt door de
uitlaat, hij sprong op, rende naar ons
toe en viel dood aan onze voeten. Er

Mijn oma van moeders zijde woonde eenhoog in de Willebrordusstraat, een zijstraat van de Bergsingel. Voor de crisistijd had zij
met mijn opa een florerende tabakswinkel, tegenover de bajes
aan de Noordsingel, Haar broer, die ik ome Toon noemde, gaf hen
de raad te beleggen in Russische aandelen, want die waren goud
waard.
Vervolgens waren die aandelen ineens
waardeloos, tabakswinkel kwijt en
opa stierf door hongeroedeem in de
Tweede Wereldoorlog. De relatie met
ome Toon bleef echter prima. Hij had
een meubelstoffeerderij als ‘ZZP-er’
in een kamertje in het tunneltje naast
oma’s huisdeur, waar hij in een onbeschrijfelijke rotzooi zijn werk deed.
Slagroomhoorn
Ome Toon en tante Lusie woonden
aan de Goudse Rijweg. We gingen
een keer op verjaarsvisite en ik zag
daar een enorme schaal gebakjes staan
waarbij mijn favoriet, een slagroomhoorn. Toen die echter rondgedeeld
werden, gebeurde dat strikt op leeftijdsvolgorde, dus de oudste kreeg de
eerste keus. Aangezien ik de jongste
was, zag ik die heerlijke slagroomhoorn aan mijn neus voorbijgaan,
sterker nog, ze hadden er een te
weinig gekocht, dus ik kreeg helemaal
niks, ik kon wel janken en deed dat
stiekem ook.
Ik logeerde graag bij oma. Ze ‘trok

kwam een man uit een huis met een
schoenendoos waarin het beestje werd
gelegd en hij bracht ons naar huis, vol
medelijden.
Van de dood gered
In het Engelse legerkamp was het
niet ongewoon als hoge officieren een
hond bij zich hadden. Soms werden ze
overgeplaatst naar Malta en dan moest
hun hond in quarantaine, dat was te
veel moeite en ze schoten hun hond
kapot, echte dierenliefhebbers.

Twee keer heeft onze pa zo’n hond
van de dood gered en hem meegebracht voor ons. Het viel niet mee ze
Nederlands te leren. De eerste was een
zwarte teckel van koninklijke afkomst,
haar borstjes sleepten zowat over de
grond. Ze kon niet aan ons wennen.
De laatste hond had prachtig geel
krulhaar en heette dan ook Yellow. Zij
bleef lang bij ons.
Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Mini-kerstmarkt in Miniworld!

Miniatuur zorgt voor beleving. Zeker tijdens de kerstdagen zijn we er
gek op. Zo ook bij Miniworld Rotterdam. Naast de magische miniatuurwereld vol prachtige verhalen
is er van 21 t/m 24 december een
extra kerstbeleving: een mini-kerstmarkt met mooie kerst-scènes en
kraampjes met leuk aanbiedingen.
Daarnaast is er voor de jongere
bezoekers onze traditionele kerstspeurtocht te doen, waarmee ze
op zoek gaan naar alle ieniemienie
kerstscènes. Primeur: Dido Geluk,
teamleider van ons modelatelier, is
jurylid bij de nieuwe SBS6 serie ‘Klein maar Fijn’ (elke zondag om 21:30 uur op SBS). Wij mogen
een aantal van de door de deelnemers gemaakte miniaturen uit deze serie tentoonstellen tijdens
de kerstvakantie! Komt u ook naar Miniworld voor deze magische kerstbeleving in miniatuur?
Voor meer info en het boeken van uw ticket: http://www.miniworldrotterdam.com/kerst of tel:
010-2400501.

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

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

Kunst en curiosa

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

Zaterdagen 12 en 19 december
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR
bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring
voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 12 en 19 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).

Maandag 21 tot en met donderdag 24 december
Magische kerstbeleving in miniatuur: Mini-kerstmarkt in Miniworld.

Miniatuur zorgt voor beleving. Zeker tijdens de kerstdagen zijn we er gek op. Zo ook bij Miniworld
Rotterdam. Naast de magische miniatuurwereld vol prachtige verhalen is er van 21 t/m 24 december
een extra kerstbeleving: een mini-kerstmarkt met mooie kerst-scènes, kraampjes en een paar van de
miniaturen uit de nieuwe SBS6 serie ‘Klein maar Fijn’. Voor meer info en het boeken van uw ticket:
http://www.miniworldrotterdam.com/kerst of tel. 010-2400501.

Elke woensdag
Munten, postzegels,
bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en
militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO,
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.

Voor wie brandt
jouw lampion?
Doneer nu via kwf.nl/geeflicht

‘Mijn lampion brandt voor mijn grote liefde
Martin. Dit is de eerste kerst zonder hem.
Dat zal moeilijk worden.’
André van Duin
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Barre voedseltocht in hongerwinter (2)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar noordelijke en zuidelijke provincies
voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle ellende
onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Antonia
(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 2.
De toch al barre voedseltocht was
ineens nóg minder plezierig geworden.
Ze hadden minstens nog veertig kilometer voor de wielen en hun benen
waren niet meer zo gewillig. Halfvijf
in de middag arriveerden ze eindelijk
in Renswoude, waar ze hoopten op
een slaapplek. Annie’s echtgenoot was
daar in 1939 prettig opgevangen door
het gezin Willems, na zijn mobilisatieafroep. Annie was er in een betere
periode ook verschillende keren op visite geweest. Vol goede moed belde ze
aan. “Dag juffrouw Willems, hoe gaat
het met u”, begroette Annie vrolijk.
De vrouw keek verwonderd, ze moest
even goed kijken wie ze voor zich
had. “Maar Annie, hoe kom jij hier
verzeild, zo’n eind van huis? Komen
jullie maar gauw binnen.”
Versteend
Dat was niet tegen dovemansoren
gezegd. Annie vertelde wat het doel
van haar en haar schoonzusje was en
ze vroeg juffrouw Willems of ze iets
te eten had en of ze de nacht bij haar
konden doorbrengen. Ze keek erg
bedenkelijk en Annie’s moed daalde
tot onder het nulpunt. “Eten heb ik wel
voor jullie, maar slapen zal niet gaan,
want we hebben evacuees en ik heb
dus geen kamer meer over”, klonk het
spijtig. Dat was een strop voor Annie
en Rini. Wat moesten ze nu doen? Er
was in de buurt wel een evacuatiepost
waar ze konden slapen. Nadat de
twee heerlijk hadden gegeten, gingen
ze daar naartoe om er de nacht door
te brengen. Van slapen kwam niet
veel, het was erg koud. Ze waren als
versteend.

Het was wat laat geworden toen ze
vertrokken, want ze kregen eerst nog
eten bij de familie Willems. Ook kregen ze elk nog een pakje brood mee
voor onderweg.
Reuzendorst
Na een hartelijk afscheid gingen de
twee verder, oostwaarts. Niet lang
daarna bereikten ze de bossen tussen
Otterlo en Hoenderloo. Het fietsen was
moeizaam geworden – ze vorderden
langzaam – want de weg was niet erg
begaanbaar. Bovendien hadden ze van
het geploeter reuzendorst gekregen.
Nergens was een huis te bekennen.
“Zouden we sneeuw kunnen eten?’’
“Probeer het, maar het zal erg koud
zijn.’’
De dorst won het van de koude en de
afkeer, dus nam Annie een handje van
het witte spul. Het resultaat was een
gezicht vol sneeuw en maar een beetje
in haar mond. Het hielp dus niet veel.
Eindelijk doemde een huis op bij een
boerderij en Annie en Rini stevenden
erop af. “Mogen we hier ons brood
opeten”, vroegen ze de boerin.
“Ja zeker, kom er maar in, hóór.’’
De twee avonturiers keken verbaast
op, want de huiskamer zat vol mannen
en vrouwen. “Is het niet te druk voor
u, met al die mensen in huis?’’, vroeg
Annie aan de boerin.
“Och’’, sprak ze, “het is wel druk,
maar dit zijn evacuees en ook familie
van me. Ik ben blij dat ik ze kan helpen. Ik heb gelukkig nog mijn eigen
huis.’’

Lichtpuntje
Annie bedacht dat de situatie in Rotterdam niet prettig was, maar
dat ze gelukkig daar nog haar
eigen huis had. En deze mensen, die allemaal een boerenbedrijf hadden, moesten toezien
hoe hun eigendommen werden
leeggeroofd en vernield. Na de
vriendelijke mensen te hebben
bedankt, gingen Annie en Rini
verder met hun missie. Telkens
kwamen ze fietsers tegen, bezig
aan hun thuistocht. Sommigen
met een dode gans en zelfs
konijnen aan het stuur. Op de
vragen hoe ze daaraan waren
gekomen, kregen ze bereidwillig antwoord. Onderweg beleefden de twee kordate vrouwen
vaak vriendelijkheid, wat in alle
De deur van een boerderij werd geopend door een oud
narigheid een lichtpuntje was.
vrouwtje, gelijk een sprookjesheks.

Als er een huis of boerderij in het vizier kwam klopte Annie beleefd aan. Illustraties: Bart Klandermans

Zo kwamen ze aan de weet dat boeren
ook weleens konijnen verkopen. Was
dat het geval, dan was dat boffen.
Door de vrieskou bleven de dode
dieren goed bewaard.
Goede raad
“Komen jullie van ver?’’, vroegen
Rini en Annie dikwijls aan tegenliggers. “Wij zijn over de IJssel gegaan,

van de weg stond een lage rij statige
dennenbomen, de rechterkant naast de
weg was begroeid met eikenhakhout.
Omdat er nog bladeren aan zaten,
bleef de sneeuw stevig zitten. Extra
mooi was het door de lichtblauwe
hemel boven het besneeuwde pad en
de ondergaande zon kleurde alles roze.
Daarbij maakte de stilte het tot een onbeschrijflijk ogenblik, net een passage

Fietsen was soms niet mogelijk, dus dan maar lopen.

maar soms mag je daar van de Duitse
bezetters niet passeren. Beter verloopt
dat bij het pontveer bij Dieren, dan
hebben jullie minder hinder dan bij het
oversteken van de IJssel via de brug.’’
Ze knoopten het advies goed in hun
oren. “Het zou fijn zijn als we met een
konijn thuis kunnen komen”, sprak
Rini opgetogen. Annie nam zich voor
beslist een konijn te scoren, eerder zou
ze niet teruggaan.
Blijmoedig liepen ze verder, fietsen
kon niet vanwege het vormloze en
gladde wegdek. Bij een bocht in de
weg bleven ze als door de bliksem
getroffen staan. “Kijk toch eens hoe
prachtig die sneeuw is op de bomen
en daar nog eens het zonlicht op”, riep
Annie opgetogen en met een gevoel
van blijheid. “Wij als stadsmensen, die
alleen ’s zomers naar de bossen gaan,
zien dit fraaie tafereel nimmer.’’
Het was hoe dan ook prachtig. Links

uit een sprookje.
Bezinning
Ondanks de sprookjesachtige sfeer,
bracht de werkelijkheid Annie en
Rini tot bezinning. Ze wisten niet tot
hoever ze moesten lopen om de rand
van het bos te bereiken. Bovendien
moesten ze nog onderdak zien te
krijgen voor de nacht.
Na verloop van tijd kwam een andere
fietser in hun richting en ze hielden
hem staande.
“Dag meneer, kunt u ons vertellen of
we het bos bijna uit zijn?”
“Nog een half uur fietsen en dan zijn
jullie in Loenen.’’
“Fietsen”, riepen ze in koor. “Op dit
pad?’’
De man lachte. “Ik ben wel slechtere
paden gewend. Als ik jullie was, zou
ik het toch maar proberen, anders loop
je bij invallende duisternis nog in het
bos. Waar moeten jullie naartoe?’’

“Naar de Achterhoek, weet u misschien een adres waar we kunnen
slapen? We zijn hier helemaal niet
bekend en durven het niet zo goed te
vragen.’’
Ze keken hem aan terwijl hij fronsend
nadacht. “Probeer het bij boer Karels
van de stee ‘Vreelust’. Misschien
maak je bij hem een kans, maar zeker
is dat niet, hóór.’’ Hij wees hen de weg
en werd bedankt voor de inlichtingen.
De twee stapten toen toch maar op
hun barrels. Zowaar, fietsen lukte,
zij het gebrekkig. Eindelijk en onder
diep zuchten waren ze het bos uit. Het
werd almaar donkerder. Ze gingen op
zoek naar de aangeraden boerderij en
ja hoor, daar was ‘Vreelust’. Bedeesd
klopten ze op de deur, dat niet werd
gehonoreerd. Dan maar iets harder en
toen hoorden ze: “Kom maar binnen.”
Beschroomd
Een tikje beschroomd stapten ze over
de drempel en daar zat het gezin aan
de eettafel. Heerlijke etensgeuren
vulden de neuzen van Annie en Rini
en de warmte van de kachel stroomde
hen tegemoet.
“Goedenavond, zouden we hier kunnen slapen”, vroeg Annie. Om eten
durfde ze niet te vragen, hoewel het
water haar in de mond liep.
“Ook goedenavond,’’ klonk het terug
en de mensen gingen door met eten.
Annie en Rini keken elkaar verslagen
aan, want de situatie zag er niet erg
hoopvol uit. “We kwamen onderweg
iemand tegen die zei dat we hier misschien konden overnachten”, waagde
Annie te zeggen.
Nog geen antwoord en het duo stond
maar te staan. Dat werd de dochter
blijkbaar te bar. “Zeg vader, wat
moeten die meiskes nou?’’ De boer
grinnikte en zei: “Natuurlijk kunnen
ze hier blijven, anders had ik toch wel
gelijk gezegd dat het niet kan.’’
Wordt vervolgd
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

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

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

NPT - Oosterse Tapijten
Schoonheid in Gedenktekens

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Wij zijn nu ook te
vinden op LinkedIn

De Oud

ook
zaterdag
geopend!

Oosterse Tapijten voorheen in
groothandelsgebouw, nu aan
oostzeedijk beneden 31
Geopend maandag t/m zaterdag
13.00 - 17.00 uur of op afspraak

Volg ons ook!

Oostzeedijk beneden 31 - Kralingen
Tel. 010 - 4123366 / 06-21637312

linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer

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 jubileumaanbieding: de luxe en zeer complete
Fitform 580 Elevo jubileumeditie.
Deze speciale editie is inclusief een
totaalpakket aan opties/accessoires:

Het maatwerk
zitcomfort
van
verhoogt
het welzijn
van heel
Het maatwerk
zitcomfort
vanFitform
Fitform verhoogt
al al
4040
jaarjaar
het welzijn
van heel
Het maatwerk zitcomfort van Fitform verhoogt a
- van heel
Het maatwerk zitcomfort van Fitform verhoogt al 40 jaar het welzijn
-

Deze speciale editie is inclusief een totaalpakket

Deze
speciale editie is inclusief een totaalpakket
Fitform
580 Elevo
Fitform
Deze speciale editie is inclusief een totaalpakket
Fitform
580 Elevo
580 Elevo
€ 3.125,-

Deze speciale editie is inclusief een totaalpakket

€ 2.499,
€ 3.125,-

Topswing
hoofdsteun

Lendensteun
traploos
instelbaar

Draaiplateau
360 graden
draaibaar

Fitform
form
580 Elevo
€ 3.125,-

€ 2.499,
499,
49
9• 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

€ 3.125,Topswing Lendensteun Draaiplateau
Accu
Topswing Lendensteun Draaiplateau
Accu
Luxe
Accu
hoofdsteun
traploos
360 graden hoofdkussen Geen snoer
hoofdsteunAccu traploos
360 graden hoofdkussen Geen sn
hoofdkussen
snoer instelbaarTopswing
draaibaar
naar keuze
in uw Accu
kamer
Lendensteun
Draaiplateau
TopswingGeenLendensteun
Draaiplateau
instelbaar
draaibaar
naar keuze in uw kam
naar keuze
in uw kamer
hoofdsteun
360 graden
Geen snoer
hoofdsteun
traploos
360 graden traploos
hoofdkussen
Geen hoofdkussen
snoer
instelbaar
draaibaar
naar
keuze
in
uw
kamer
• Voor uinstelbaar
individueel opdraaibaar
maat gemaakt
naar keuze in uw kamer

€ 2.499,€- 2.499,-

• Voor u individueel op maat gemaakt
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan
•
Voor
u
individueel
op
maat
gemaakt
met op
driemaat
motoren,
alles onafhankelijk verstelbaar
• Voor •uUitgerust
individueel
gemaakt
• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk verstelb
•
Zitten,
relaxen,
rusten
én
gemakkelijk
opstaan
• Volledig ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk onderbouwd
• Volledig
ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk o
• Zitten,
relaxen,
rusten
én
gemakkelijk
opstaan
• Uitgerust
motoren, alles onafhankelijk
verstelbaar
• Bekledingstof Board;
keuze uitmet
15 drie
kleuren
•
Bekledingstof
Board; keuze
uit 15 kleuren
Geldig
t/m
31
december
2020
• Volledig
ergonomisch
verantwoord
&al
wetenschappelijk
•Het
Uitgerust
met drie
motoren,
alles
onafhankelijk
verstelbaar
maatwerk
zitcomfort
van
Fitform
verhoogt
40 jaar het onderbouwd
welzijn
van heel
•
Bekledingstof
Board;
keuze
uit
15
kleuren
• Volledig ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk onderbouwd
Uw Fitform-dealer
Uw Fitform-dealer
• Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren
Uw Fitform-dealer

Deze
speciale editie is inclusief een totaalpakket
Uw
Fitform-dealer

Fitform
580 Elevo
€ 3.125,-

Topswing
hoofdsteun

€ 2.499,-

Lendensteun DraaiplateauGeldig t/m 31 december
Accu
2020.
traploos
360 graden hoofdkussen Geen snoer
instelbaar
draaibaar
naar keuze in uw
kamer
Geldig
t/m 31 december 2020.

• Voor u individueel op maat gemaakt
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan

Geldig t/m 31 december 2020.

Geldig t/m 31 december 20
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Rotterdamse Scheurkalender
2021
Hij is er weer: de Rotterdamse Scheurkalender van Herco Kruik. Voor 2021
weer dagelijks weetjes, aardigheden en
eigenaardigheden over Rotterdam. Ohjajoh? Zeker te wete! Onmisbaar voor
iedereen met een hart voor Rotterdam en gevoel voor humor.
Te koop zolang de voorraad strekt. Leuk als cadeau voor de
feestdagen. Of gewoon voor jezelf! LET OP: OP = OP!

€ 15,95
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Rotterdam van
vroeger tot nu –
maandkalender
2021
De nieuwe maandkalender ‘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, verjaardagen enzovoorts. Leuk om weg te geven als cadeautje of gewoon
lekker voor jezelf!

€ 12,50

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.

€ 17,50

Kejje da nie horih dan?
Een nieuw boekje van schrijver Herco
Kruik over de Rotterdamse taal met 500
uitdrukkingen, zegswijzen en wijsheden. Van ‘Sooo, ovvie een emmer leegpleurt’ tot ‘Hallo, kejje bek niet verder
ope”. 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.

€ 7,50

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.
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Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Scheepvaartkwartier in de
20e eeuw

€ 9,95

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep
de Does over het Rotterdam van de linkermaasoever, zeg maar tussen de Westensingel en de Delftse
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van weleer. In het
boek ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue.
Misschien ook die van u!

Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was specialist in luchtfotografie.
Over zijn werk verscheen
dit jaar het boek ‘Rotterdam vanuit de wolken’. En dat blijkt een absolute
bestseller. Het boek geeft een unieke kijk op de wederopbouw
van de Maasstad vanuit de lucht gezien. Het bestaat uit een
selectie van 350 foto’s uit de tienduizenden die Hofmeester er
maakte. Het boek is inmiddels aan de tweede druk toe.

€ 39,95

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 hobbykamer, het café of waar dan
ook! Formaat 30 x 20 cm met 4 ophangogen. Netjes verpakt..

€ 9,95
Komische Rotterdamse kerstkaarten
Wilt u nog wat kerstkaarten versturen met
een Rotterdamse groet?
Dan is dit setje van
tien kerstkaarten een
aanrader. Simpel maar
helemaal raak. De
tekst: ‘U allen de ballen! En een faine
Rotterdamse kerssemus’.

€ 14,95

€ 6,50

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam Scheurkalender 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Rotterdam van vroeger tot nu – maandkalender 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Rotterdam vanuit de wolken (let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro .  .  .  .  .  . €
De vrijheid van drinken……  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Kejje da nie horih dan. Ruim 500 Rotterdamse uitdrukkingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam…… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Komische Rotterdamse kerstkaarten (let op: aangepaste verzendkosten 2,05 euro €
Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Rotterdam Blijdorp Bergpolder Provenierswijk Agniesebuurt in de 20e eeuw .  .  .  . €
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

15,95
12,50
39,95
17,95
7,50
19,99
14,95
6,95
14,95
14,95
14,95
29,95
24,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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E U R OV E R T O
RUIMT OP!
KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN OP ONZE
PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

Wij bezorgen thuis
en op het werk!
In Rotterdam en omstreken

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

Ook op 31 december.

Altijd dagvers bezorgd!

1098,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

598,-

Bestel online

www.oliebollenbakkerij.nl
Nieuwerkerk aan den IJssel

Nu zeer
voordelig
proeven!

Thuis uit eten!

Runderlapje in jus
met bloemkool en
aardappelpuree

Nasi goreng
met kipsaté

Macaronischotel

Ook
natriumarm
of glutenvrij,

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.

ar de
informeer na !
mogelijkheden

Slechts

Runderhachee
met rode kool en
aardappelen

per
maaltijd!

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

¤ 3,99

Grootmoeders kippannetje
kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen

Wilt u meer informatie of bestellen?

Wij wensen u alvast smakelijk eten!
*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.
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Voetballen op Eiland van Brienenoord
Naar aanleiding van het artikel over ‘Opa van Ted, veerman van Brienenoord’ In De Oud-Rotterdammer van 27 oktober heb ik ook leuke herinneringen aan dit eiland.
Het was rond 1950, dat ik in de
zomermaanden een bepaalde periode
elke zaterdagmiddag naar het eiland
ging. Ik ﬁetste met mijn vader vanuit
de Donkerslootstraat, waar we toen
woonden, naar het pontje, waarvan
ik mij herinner dat wij ons zelf langs
een staaldraad met een klos naar de
overkant trokken. Op het voetbalveld
werd dan getraind of een wedstrijd
gespeeld door MASC, het voetbalelftal van Scheepswerf Piet Smit Jr. aan
de Stadionweg. MASC stond, naar ik
meen, voor Machinebouw, Administratie, Scheepsbouw Combinatie. Ik

was toen 14 jaar en ging mee omdat ik
van voetballen hield, maar ik was nog
te jong om mee te spelen. MASC heeft
ook jarenlang meegespeeld in een
zomeravondcompetitie van de STIBEKAVO, dat stond voor Stichting
Bedrijfs- en Kantoorvoetbal. Hieraan
deden tientallen bedrijven mee en
er werden honderden wedstrijden
gespeeld. Mijn vader was hierbij als
bestuurslid betrokken.
Argentijnen
Rond 1950 bouwde Piet Smit vier
tankers voor een Argentijnse rederij.

Elftal van M.A.S.C., personeelsvereniging Piet Smit.

De rederij stuurde kennelijk een
complete bemanning naar Nederland
om de schepen over te nemen en toen
is het plan ontstaan een voetbalwedstrijd te organiseren met het team van
MASC tegen de Argentijnen. Wat ik
mij herinner is, dat de gebruinde en
goed doorvoede Argentijnen er fysiek
beter bijliepen dan de Piet Smittelingen. Maar op een foto, geschreven
door mijn vader, staat dat MASC op
10 juni 1950 met 5-3 had gewonnen.
Deze wedstrijd vond ook plaats op het
eiland van Brienenoord.
Injectiespuit
Wat ik mij nog goed herinner is, dat
er bij het team van de Argentijnen
een dokter aanwezig was. Die was
natuurlijk ook tegelijk medisch
adviseur van het team. Toen op een
gegeven moment een Argentijnse
speler geblesseerd op de grond lag en
niet direct opstond, pakte ‘el medico’
een injectiespuit, injecteerde de speler,
die dan weer verder kon spelen. En dat
gebeurde meerdere keren gedurende
deze wedstrijd. Op bijgaande geplaatste foto’s komen spelers voor van
het Piet Smit elftal. Ik herinner mij de

De teams van Piet Smit en Argentinië, 10 juni 1950. Piet Smit won met 5-3.

namen van Hello en Vuyk. Wanneer
lezers van De Oud-Rotterdammer
bepaalde spelers herkennen, zou ik het
leuk vinden dit te mogen vernemen.
Informatie gaarne naar: bert.fonkert@
kpnplanet.nl
Feestavond
Piet Smit Jr. had in de personeelsvereniging MASC een heel actieve
club. Er werden klaverjasavonden
georganiseerd, ook werd er getafeltennist. Dit gebeurde in de kantine, door
de directie ter beschikking gesteld, en
opgebouwd op het terrein van voetbalvereniging DHZ op Varkenoord. Het
klapstuk was een jaarlijkse feestavond,
meestal gehouden in Spes Bona op de

Dordtsestraatweg. Een personeelslid,
Wiet van Holten, speelde met zijn trio
accordeon en kletste als conferencier
de avond aan elkaar.
Piet Smit Jr was een grote werkgever
in Rotterdam Zuid. Toen het contract
voor de vier tankers voor Argentijnse
rekening werd getekend, had het
bedrijf circa 2000 werknemers.
Ik kijk met belangstelling uit naar
eventuele reacties.
Bert Fonkert
bert.fonkert@kpnplanet.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
1955: Kruispunt ‘s-Gravendijkwal/Rochussenstraat met uitgaansgelegenheden Cascade en Habanera, verderop het Maritiem Museum Prins Hendrik. (C)
Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam is volgend
jaar, voorjaar 2021, een prachtige
foto-expositie te zien van het
werk van Bart Hofmeester en
zijn bedrijf AeroCamera. In De
Oud-Rotterdammer publiceren we
in samenwerking met Watermerk
BV een half jaar foto’s uit het boek
‘Rotterdam vanuit de wolken’,
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 anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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BENT U OP ZOEK
NAAR EEN THUISGEVOEL?
Bekijk ons woonaanbod
op wonenbijsor.nl

SOR IS DÉ WONINGCORPORATIE
VOOR LEVENSGENIETERS
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is de grootste senioren
woningcorporatie in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard.
SOR biedt fijne, veilige huurwoningen aan en “een thuisgevoel voor iedereen”.

Meer informatie?
Ga naar www.wonenbijsor.nl
of bel (010) 444 55 55.
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Feyenoord
Als geboren Tilburger had mijn
vader niks met Feyenoord, alleen
maar met Willem II. Toch ging hij
regelmatig naar het Feyenoordstadion. Hij vertelde ons dat, toen hij
voor de eerste keer ging en een
staanplaats achter de goal kocht,
er iemand van de eerste ring naar
beneden werd gegooid en dat hij
daarom voortaan een zitplaats
Maastribune(?) nam. Wel duurder,
maar ons mama accepteerde het.
Af en toe mocht ik mee als ik de kaartjes
maar haalde op de Beijerlandselaan, bij
de sigarenboer, een oud-voetballer wiens
naam ik niet meer weet. Ik had niet veel
met voetbal, maar vond alleen al het lopen
naar het stadion met papa geweldig. We
liepen in stilte via de Lange Hilleweg naar
de Hillevliet, linksaf de Groene Hilledijk,
dan de Beijerlandselaan naar het tramviaduct en tenslotte de trappen naar beneden.
Onderweg werd het dan langzamerhand
drukker en er begon een brommend geluid
aan te zwellen van mannen die al pratend
in dezelfde richting gingen. Op het viaduct
moest je uitkijken niet onder de voet gelopen te worden. De trappen naar de ingang
waren spectaculair, een massieve stroom
mensen. Ik genoot. Voor een kwartje mocht
je toentertijd bij je vader op de tribune.
Favoriet
Coen Moulijn werd mijn favoriet. Ik heb
eens gevoetbald met hem en voetballer
Henk Schouten, die in de Wapenstraat
woonde, naast mijn vriendje Bert van der
Vegt, op het pleintje tussen de Wapenstraat
en de Slaghekstraat. Toen in het stadion
Coen weer eens een perfecte dribbel met
fantastische voorzet afleverde, viel er plotseling een jonge vrouw om mijn nek. Op
mijn leeftijd was ik nog niet zo gewend aan
omhelzingen met vreemde dames en ik was
dus wat verward. Oh sorry zei ze, Coen is
familie van mij.
Pegel
De laatste keer dat ik met mijn vader naar
het stadion ging, was een wedstrijd tegen
Willem II. Feyenoord maakte Willem II
eenvoudig af, het werd 7-0 en keeper Bijl
leunde tegen een doelpaal en maakte, om
niet in slaap te vallen, contact met het
publiek. Bij de volgende aftrap had midvoor
Van Roesel dat in de gaten gekregen en
meteen gaf hij een geweldige pegel die Bijl
niet meer kon halen, 7-1. Geloof het of niet,
maar mijn vader sprong als enige in het
bijna volle stadion op en juichte. Toen werd
hij aan alle kanten bij z’n donder gepakt en
er dreigde een serieuze vechtpartij. Wacht
maar, we pakken je wel buiten het stadion.
Daar hebben we niet op gewacht, we hebben
het stadion verlaten via een achteruitgang.
Eerlijk toegegeven, ik deed net of ik niet bij
hem hoorde, schande.
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De Beijerlandselaan, met
op de achtergrond filmtheater
Colosseum in 1968

Schooien
rond de kerk
De St.-Franciscuskerk in de Afrikaanderwijk heeft in mijn jonge jaren een grote rol gespeeld.
Niet alleen bij mij, maar ook bij veel leeftijdgenoten. Het (gesloopte) gebedshuis op de hoek
van de Paul Krugerstraat en Afrikaanderplein had in mijn kinderogen iets geheimzinnigs, ook
wat dwangmatigs. Vanuit allerlei hoeken werd druk op mij gezet de kerk te bezoeken. Mijn
vader dwong mij op zondagmorgen met mijn drie broertjes en drie zusjes naar de Heilige Mis
van acht uur te gaan. Om de lieve vrede te bewaren deed ik dat, want vader had losse handjes en kon er hard mee slaan.
Ik haalde ze uit bed, trok een nat washandje over hun gezicht en mijn oudere zus Miep gaf ze een verschoning
en trok hen bovenkleding aan. Daarna
stommelden we de houten trap af, tot
ergernis van de buren in de (niet meer
bestaande) oude Pantserstraat. Als
een menselijke sliert staken we de
Putselaan over naar de Johannes
Brandstraat. Achter ons lieten de
passerende tramlijnen 2 en 12 de
rails kreunen en gillen.
Als we te vroeg waren voor de
kerk, maakten we een ommetje
langs de Maashaven, waar we
naar aangemeerde schepen keken.
Halverwege de Bloemfonteinstraat
kwam de kerkdeur in zicht en even
later gingen we naar binnen. Kwart
voor negen, zo wist ik van kerkbezoeken met de padvinders, stond
de kapelaan nog op de preekstoel
en was nog net niet gereed met
zijn preek. Aan het eind gaf hij
doorgaans nog een korte samenvatting van wat hij had verkondigd en
dat was voor mij belangrijk voor
als vader vroeg waar de preek over
ging. Dat was ter controle of we
wel waren geweest.
Ondeugend
Als het lukte, pikte ik thuis uit de
keuken een zakje blauw mee en
dumpte dat in de gewijdwaterfontein. Op afstand gnuifden we als
mensen voorbijkwamen met een
blauwe stip op hun voorhoofd
door het kruisje dat ze sloegen bij

Een herkenningsbaken was de St.-Franciscuskerk gedurende een reeks van jaren. Foto’s
verzameling Rein Wolters

het verlaten van de kerk. Toen ik
werd betrapt door een postende
kerkganger kreeg ik een stevige
aframmeling. Bovendien werd het
tegen vader verteld, die me ook
nog eens bont en blauw sloeg. Pas
later besefte ik waarom hij ons op
zondagmorgen zo vroeg mogelijk
het huis uit wilde hebben. Dan lag
er geen jong kroost tussen hem en
moeder en konden ze ongestoord
hun gang gaan met negen maanden
later weer een broertje of zusje als
nieuwe kostganger.
De kerk was onderdeel van het
roomse blok met scholen, instellin-

gen en een meisjespensionaat. Daar
is al zo’n veertig jaar geen sprake
meer van, omdat het allemaal is afgebroken. Ik beklom graag allerlei
uitsteeksels van de panden en bedwong ook alle trappen. Het enige
dat resteert van toen is de speeltuin
Afrikaanderplein, waar mannen
als Jan Teune en zijn schoonzoon
Frans Kriesch zo’n zestig jaar aan
sporen hebben nagelaten. Beiden
zijn overleden.
Na het kerkgebeuren kon ik
doorgaans mijn ongeschreven
programma afwerken en kuierde ik
over de Beijerlandselaan en bekeek

Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl

De brugopbouw was aantrekkelijk voor jongeren om te beklimmen en overheen te lopen

in de vitrines fotofragmenten
van de film die draaide in theater
Colosseum. Via de arbeiderswoninkjes van de laag gelegen Laantjes
wandelde ik naar de ‘steile wand’
aan het eind van de Slaghekstraat,
de dijk van de Varkenoordsebocht.
De trap naar boven liet ik voor wat
die was en klauterde naar boven.
Dat deden meer jongens. Over
de hoge brugbeugels lopen was
gevaarlijk, ondanks herhaaldelijke
waarschuwingen deden we het
toch. Onder de brug was over de
hele breedte een open doorgang,
die we beschouwden als ons
clubhuis. Je kon er komen door een
dikke regenafvoerpijp te beklimmen. Op een keer viel een jongen
naar beneden en lag gespietst op
een hek. Politie- en brandweermannen en ziekenbroeders hadden veel
werk om hem te bevrijden uit zijn
benarde positie. Jaren later zag
ik het slachtoffer weer, nu in een
rolstoel. Ik had mijn les geleerd,
nooit heb ik meer zulke waaghalzerij uitgehaald.
Bunkers
Een andere gewilde speelplek
was de Valkeniersweide, in de
volksmond de speelwei. Deze
open oppervlakte tussen de
Groene Hilledijk, Valkeniersweg en
Dordtsestraatweg had rondom wat
bosschages en het Zuiderziekenhuis. In de winter was het pret als
het had gesneeuwd. Dan kon je met
de slee van het talud van de Groene
Hilledijk naar beneden glijden. Bevroren natuurijs op de singel bood
veel schaatsplezier.
Omdat de Duitse bezetters vreesden dat geallieerde vliegtuigen er
gingen landen, werden in allerijl
schuilbunkers gebouwd met een
betonnen opbouw van drie meter.
Landen kon niet meer. Na de
oorlog werd het voor jongeren een
favoriete speel- en klimplek. Ik
heb er vaak geklommen, maar ben
nimmer in een bunker geweest. Ze
waren afgesloten met een groot
hangslot. Ik heb horen zeggen dat
de bunkers ondergronds met elkaar
waren verbonden en ook dienden
als slaapplek. Maar of dat waar
is, weet ik niet. Wie het weet mag
reageren via reinwol@outlook.com
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TANTE POST
Bioscoopwet
Bovenstaande wet zat ook in ons
werkpakket. Daardoor onderhielden
wij goede contacten met de bedrijfsleiders van de theaters en zij met
ons! Ik heb het moeten nakijken,
maar in 1982 belde de heer Van Os
van Lumièretheater aan de Lijnbaan/
Kruiskade. Mijn koppelmaat Jan en
ik waren in de avonddienst en waren
net van plan op controle te gaan. Van
Os deelde mede dat hij die avond de
première had van de Nederlandse
speelfilm ‘De Boezemvriend’, met
o.a. de bekende Nederlanders André
van Duin en Vanessa. Vanessa was
de eregast. Maar hij had zojuist een
telefoontje gekregen, dat zij bedreigd
was en dat zou in de bioscoop plaatsvinden. Daar wist Vanessa zelf niets
van. Het was toen niet zo, dat je snel
even een blik persoonsbeveiligers kon
opentrekken, dus ik beloofde hem,
dat wij direct bewapend naar hem toe
zouden komen. De plek waar zij zou
zitten was bekend en wij zouden dan
aan weerszijden van de rij plaatsnemen. De ouvreuses waren in kennis
gesteld. Voor aanvang hebben wij
in de kassa, achter de half geopende
luxaflex, ongezien de binnenkomende
gasten kunnen observeren. Er was
niemand met een wit/zwart gestreept
pak en een ooglapje op. Dus hebben
we aangenomen, dat het veilig was. Er
waren wel drommen nieuwsgierigen
op de openbare weg, want Vanessa
was toen zeer populair! Vooral bij de
mannen. De avond is feilloos verlopen
en de band tussen bedrijfsleider en
onze dienst was weer verstevigd.
Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com
Het werk gaat door
Drees zei het na de Tweede Wereldoorlog: “Men zal ons Nederlanders
geen gebrek aan bescheidenheid verwijten, wanneer wij zeggen, dat in dit
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

onwennig. Heel nuttig, maar waarom
waren wij niet wat eerder van huis gegaan? Op de Boompjes was file. Toen
werd het angstig. Maar links lag al de
Erasmusbrug. Benauwd werd het omdat wij er misschien niet op mochten
draaien. Dat viel mee. Hoe mooi het
Rijnhavenkwartier wordt, durfden wij
niet te bekijken. Want het hóórt niet, te
laat komen hoort niet. Ha, nu ging het
lukken. Tweemaal kalm om het Ikazia
rijden alsof wij niet in tijdnood waren.
Toen te voet, naar de ingang. Vragen
invullen, handen wassen, gang in,
gang uit, lift in, balie. Eindelijk balie.
Een lieve damesstem: “Sorry hoor
mijnheer, gaat u even rustig zitten, bij
de dokter is het wat uitgelopen.”

1936, Rotterdam wil uit de recessie
Om de economie weer op gang te helpen, start men in Rotterdam met de actie Herlevend Rotterdam. De grote projecten,
zoals het Stadion Feyenoord en de bouw van de SS Amsterdam, zijn hiervoor wel aanjagers, maar dat is niet voldoende.
Burgemeester Droogleever Fortuyn is voorzitter van het Comité Herlevend Rotterdam en roept het bedrijfsleven en particulieren op weer te gaan investeren en kopen. Dus ga aan de slag, repareer je huis en knap je tuin op, daarvan profiteren
we allemaal.
In het filmpje zien we achter de grote sculptuur van Herlevend Rotterdam, nog het monument van G.J. de Jongh op de
Coolsingel staan, maar dat is nu te vinden aan de Veerkade. Bas Romeijn heeft voor dit filmpje opnamen van een onbekende filmer en het bioscoopjournaal gebruikt. Het is te zien op https://basromeijnfilms.blogspot.com/
land na de bevrijding een indrukwekkende arbeid in het belang van herstel
en wederopbouw is gepresteerd. Dat
wordt in het buitenland ook algemeen
erkend. Men heeft ook respect voor
de economische, de financiële en de
sociale stabiliteit, die daarmee gepaard
is gegaan. Dat hebben wij te danken
aan de arbeid van heel ons volk. De
gevolgen van de oorlog hebben ertoe
geleid, dat ons volk grote lasten te
dragen heeft gekregen. Maar de offers
zijn niet tevergeefs gebracht.”
Rotterdam lag in puin, maar werd
weer opgebouwd.
Hoe zei sir Norman Foster het? Die architect van de Kop van Zuid zei: “Het
is ’n erg stedelijke stad. En ’t contact
met ’t water is indrukwekkend. Als je
hier altijd bent, is ’t vanzelfsprekend.
Maar voor iemand die er niet altijd is,
heeft ’t een heel bijzonder karakter.”
Zo sprak een Rotterdamse een groep

mensen toe: “In de eerste plaats hou
ik van Rotterdam, omdat het me altijd
het gevoel geeft van vrijheid. Als ik
in een andere stad loop, in die ouwe
straatjes, da’s erg leuk voor een weekend of zo, om even te kijken. Maar als
je in Rotterdam bent, dan zie je al die
grote gebouwen met nieuwe vormen,
modern, dat geeft je een gevoel van
vrijheid. Vooral als je ook eens met
jezelf overhoop ligt, dat heb je natuurlijk wel eens, dan ga je naar de Maas.
Dan zie je al die boten aankomen en
dan denk je, wat ben je onbelangrijk
en wat zijn je moeilijkheden toch
klein. En dat geeft je dan de moed om
weer verder te gaan.”
En nu is het 2020. En het land gaat gebukt onder het covid-19 virus oftewel
corona.
Maar dat karakter van “doorgaan” is
gebleven.
In Rotterdam hebben we zorghelden,

die ondanks de flinke werkdruk nu
toch een hele mooie covid-verschrikker maakten, die nu voor de ingang
van het verzorgingstehuis staat. En er
zijn er zoveel. Zo wordt de riolering in
mijn straat gewoon vervangen, covid
of niet. Er wordt doorgewerkt. Helden,
allemaal.
Len Hesper
010-4194489
len.hesper@gmail.com
Te laat
Op tijd komen is moeilijk. Op onze
schoorsteen stond veertig jaar geleden
de klok een half uur voor. Nu, herfst
2020, moesten wij naar het Ikazia-ziekenhuis. Om er sneller te zijn namen
wij de auto. De politie was bij het eerste stoplicht aan het oefenen. Op vier
hoeken stonden vier mannen in geel
pak met gele pet. Halt, zwaaiden zij

Dr Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Prijswinnaars puzzel
De oplossing van de puzzel van
vorige keer ging over het leuke
nieuws uit Diergaarde Blijdorp dat
we afgelopen maand vernamen en
luidde:
In Blijdorp is een neushoorntje geboren
Vele inzenders hadden dat goed en
uit al die inzendingen hebben we
vijf prijswinnaars geloot die ieder
het boek ‘Rotterdam Crooswijk
in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep
de Does krijgen toegestuurd. De
prijswinnaars zijn: .J. Gaal, Jos van
Scheijndel, Marian Hordijk, Lucas
Klamer en Joke van IJsseldijke.
Deze krant geen kruiswoordpuzzel,
maar de traditionele, en vaak iets
moeilijkere, logo-kerstpuzzel op de
eennalaatste pagina van de krant.
Met leuke prijzen om te winnen!

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)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

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

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

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Net als voorgaande jaren plaatsen we ook dit jaar weer de speciale kerst-logopuzzel, waarmee u heerlijk kunt puzzelen. In de
kerstballen staan allemaal (gedeelten) van logo’s afgebeeld. De
bedoeling is dat u de logo’s herkent en er de juiste bedrijfsnaam bij zoekt. Dat kan door De Oud-Rotterdammer heel grondig te bestuderen, door gewoon tijdens
een lekkere kerstwandeling op straat op zoek te gaan
of via internet.
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TAPIJTREINIG
MEUBILAIR REI

Dit alles bij in

/ klik prothese
• Geschikt voor alle soorten* Implantaat
tapijt
en ka
* Reparatie klaar terwijl u w
REPARATIES
ook Perzische kleden en berbers
Raadhuisplein 46
OudedijkWij
140zijn te vinden a
• Direct beloopbaar
(droogreiniging)
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870 Taselaarstraat
• Gegarandeerd geen terugkerende
ver
Ma t/m do geopend
van
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry fo
zoals alcantara, velour, bouclé en wee
• Kostenbesparend en levensduur verle

Geïnteresseerd in een vrijblijv
of demonstratie kijk dan op
of bel VIKU B.V tel: 06-4

De Jong Intra
Viku dienstverlening
BTR Reizen
Restaurant Cathay
Baasimmedia

*

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

Voorbrood Meubelen

Akto

bijv.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte 10% korting binnen 14 dagen na offerte

HOOFDPRIJS: INVENTUM IPS437RVS
Met de hoogwaardige roestvrijstalen pannenset IPS437RVS van Inventum haal je
het beste in huis. De pannenset met ergonomisch gevormde handgrepen zorgt voor
jarenlang kookplezier! Alle vier de pannen zijn voorzien van een speciale sandwich
thermobodem voor een gelijkmatige warmteverdeling, die het tevens mogelijk
maakt de pannen op alle typen
warmtebronnen te gebruiken,
ook op inductie. Ook het
schoonmaken is makkelijk. De
pannen zijn afwasautomaatbestendig. 4-delig, inclusief 3
glazen deksels, geschikt voor alle warmtebronnen.

Heritage Auctions Europe

Schoonmaken
bedrijfspanden.

www.bdmuseum.nl

PRIJZEN
Voor deze puzzel hebben wij een speciale hoofdprijs. Voor een van de gelukkigen
staat een prachtige pannenset klaar, beschikbaar gesteld door Arnold Aijkens. Het is
de ideale aanvulling op uw keukenuitrusting.
Als tweede ligt het prachtige boek ‘Honderd jaar Spido. Venster op de Rotterdamse
haven’ klaar. Derde prijs is het boek ‘Rotterdam en de zee’. Als vierde tot en met
zesde prijs zijn er exemplaren van ‘Oma kan jij nog huppelen’. Voor de zevende tot
en met negende prijs zijn er exemplaren van het zeker in coronatijd nuttige ‘Bezig
Boek’. De tiende prijs is het boek ‘Poffen’ over het Noordereiland in Rotterdam.

Anders Gedenkmonumenten

VOOR EEN G

GELOOF
IN RIJNMOND
3

bij
bijv.
ernstige rookaanslag.

*

Om u een beetje te helpen staan de 26 deelnemende bedrijven ook
op deze pagina. Maar welk bedrijf hoort nu bij welk logo? Als u alle
bedrijfsnamen in de volgorde van 1 tot en met 26 gevonden hebt, vormt u een slagzin, door telkens in de balk onderaan de puzzel één letter uit de bedrijfsnaam in te
vullen. Welke letter van de bedrijfsnaam u moet gebruiken, staat in het vakje. Dus
als u in vakje 1 bijvoorbeeld het cijfer 8 ziet staan, gebruikt u de achtste letter van
de gevonden bedrijfsnaam.
De oplossing stuurt u VOOR 11 JANUARI 2020 12.00 UUR naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of naar info@deoudrotterdammer.nl of via www.deoudrotterdammer.nl.

Miedema & Zn
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Hogadent
Tandtechniek Benisi
Tandprothetisch Centrum Utenhage
Bungalowpark De Rietberg
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Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitai
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De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

U wast uw
handen toch
ook met water?

ng
Na de aanpassi

maakt het u gemakkelijk

0341 23 45 00

