
Ik kwam ter wereld in 1934 
in Kralingen op de Oudedijk 
en verhuisde al spoedig naar 
de Kortekade. Als echte 
Rotterdamse jongen liep ik 
vaak langs de Maas en keek 
dan naar de overkant en daar 
lagen de prachtige passa-
giersschepen van de Holland-
Amerika Lijn aan de Wilhelmi-
nakade, zoals de trotse Nieuw 
Amsterdam, de Volendam en 
de Veendam. In gedachten 
zag ik mij al aan boord stap-
pen om dan mee te varen en 
veel van de wereld te zien. 
Het leek een illusie.

In 1950 haalde ik mijn mulodiploma 
en werkte daarna een tijdje op een 
kippenboerderij in het oosten van ons 
land. Na terugkeer bij mijn ouders in 
Kralingen zocht ik een leuke baan en 
op een dag zag ik een advertentie van 
de HAL in het Rotterdams Nieuws-
blad, waarin een jongste bediende 
werd gevraagd voor de Passage Afde-
ling op de Wilhelminakade. Direct 
gesolliciteerd en ik mocht komen 
praten. Hoewel er meerdere gegadig-
den waren, kreeg ik de voorkeur en 
werd aangenomen.
Op 9 oktober 1950 fi etste ik over de 
Maasbruggen naar mijn eerste baan en 
nog wel bij die maatschappij met die 
prachtige schepen. Ik werd geplaatst 
op de postkamer van de Passage 
Afdeling en moest de inkomende post 
sorteren en rondbrengen. Daar werden 
de reserveringen verzorgd voor alle 
passagiersschepen, passagebiljetten 
vervaardigd en in- en ontschepingen 
geregeld. Vanuit het raam van mijn 
kantoor kon ik de grote schepen nu 
van heel dichtbij bekijken, maar het 
bleef voorlopig bij kijken. Op een dag 
zei mijn chef, dat ik de passagiers-
post aan boord moest brengen van de 
Nieuw Amsterdam, die voor de kade 
lag. Dit was het grote moment om aan 
boord te komen van dit grote schip. 
Snel de post bij de purser afgegeven 
en een rondje over het schip gemaakt. 
Ik keek mijn ogen uit, wat een prach-
tig schip en die enorme luxe. Trots 

vertelde ik mijn ouders dat ik op de 
Nieuw Amsterdam gelopen had.

Overgeplaatst
Na enige tijd werd ik overgeplaatst 
naar de onderafdeling Emigratie, waar 
alle boekingen werden gemaakt voor 
de duizenden emigranten, die ons land 
gingen verruilen voor een hopelijk 
betere toekomst in Noord-Amerika. 
Hier kreeg ik direct te maken met de 
inschepingen. Dus contact met passa-
giers, die je ook te woord moest staan. 
Soms gezinnen met wel 14 kinderen 
of meer. De meeste passagiers reisden 
goedkoop met onder andere de Grote 
Beer of Waterman.
In de wintermaanden bleven de sche-
pen in Noord-Amerika en maakten 
luxe cruises, meestal van New York 
naar het Caribisch gebied. Dan was er 
in Rotterdam op de Passage Afdeling 
veel minder werk en werd personeel 
deels tijdelijk overgeplaatst naar 
andere diensten op het hoofdkantoor. 
Hier zag ik mijn kans en verzocht om 
overplaatsing naar de interne reisafde-
ling van de Passage Afdeling, een 
tweemansafdeling, waar alle reizen 

werden geregeld voor personeel, 
zowel per trein als vliegtuig. En ook 
de doorreizen voor passagiers, zowel 
voor Amerika als Europa. Daar wilde 
ik heel graag zitten. Men vond dat 
een goed idee en wilde mij een kans 
geven. Ik moest een IATA-luchtvaart-
opleiding volgen bij de KLM.
Ik had ook bemerkt dat de chef van 
deze kleine afdeling en zijn rech-
terhand regelmatig naar Le Havre 
of Southampton reisden en daar aan 
boord gingen om tussen Southampton 
en Rotterdam de gewenste doorreis-
biljetten uit te reiken, die zij vanuit 
Rotterdam hadden meegenomen. 
Soms gebeurde dit vanaf Le Havre. 
Men vond mij nog wat te jong om dit 
werk te doen. Mijn kans kwam toen 
mijn collega werd opgeroepen voor 
herhalingsoefeningen in het leger en 
mijn chef niet meer om mij heen kon. 
Ik moest naar het ss Rijndam in Le 
Havre en reisde per trein via Parijs 
(overnachting) naar Le Havre. Ik zou 
nu echt eens meevaren met een groot 
passagiersschip, hoewel het maar een 
kort stukje was. Aan boord kreeg ik 
een hut toegewezen en deed mijn werk 

in het kantoor van de purser. Het was 
geweldig om ‘s ochtends de Nieuwe 
Waterweg op te varen. Ik had nu echt 
gevaren en dacht aan jaren geleden, 
toen ik langs de Maas liep en naar de 
overkant keek.
De grootste verrassing kwam enkele 
dagen later toen ik naar Southampton 
moest reizen om daar aan boord te 
gaan van die geweldige ss Nieuw Am-
sterdam. Een jongensdroom ging nu 
echt in vervulling. Het werd een wat 
langere reis van Southampton via Le 
Havre naar Rotterdam, een bootreis 
van 24 uur. Aan boord kreeg ik een 
mooie eerste klasse-hut en mocht eten 
in de eerste klasse diningroom. Wat 
een belevenis voor een jongen van net 
twintig! Reisjes naar Southampton 
volgden elkaar nu snel op.

Onvergetelijke ervaring
In 1961 werd ik bij de directie ontbo-
den. Die vond dat mijn tijd was geko-
men een oriëntatiereis te maken langs 
diverse HAL-kantoren aan de oostkust 
van Amerika, zoals New York, 
Washington DC, Boston, Toronto en 
Montreal. Destijds waren een visum 

en een pokkenvaccinatie nog verplicht 
voor de USA. Het vertrek was in ja-
nuari. Ik was toen 27 jaar. De heenreis 
ging per ms Noordam, een reis van 
tien dagen naar New York. We arri-
veerden een dag te laat in verband met 
een enorme storm op de Atlantic. Het 
verblijf in de USA en Canada is een 
verhaal apart. De rondreis eindigde 
in Halifax, alwaar de ss Maasdam 
arriveerde, die mij terugbracht naar 
Rotterdam, via Southampton en Le 
Havre. Een onvergetelijke ervaring.
In de volgende jaren werden de lijn-
diensten op Noord-Amerika gestaakt, 
daar de vliegtarieven met snelle 
verbindingen steeds lager werden. 
Veel Europese cruise-passagiers en 
crew werden voortaan overgevlogen. 
Mijn werk bestond nu uit vliegtickets 
regelen met vliegmaatschappijen en 
vaak hele charters voor groepen. Ik 
vloog vaak over de wereld om vele 
zaken te regelen. Na 44 jaar mocht 
ik met pensioen in 1994 na een baan 
waarbij ik heel veel van de wereld had 
gezien.

Peter Crum (esmirmis@hotmail.com)  
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plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-
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Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uit-
breiden met een prachtige collectie fabric on the 
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals 
bijvoorbeeld linnen.

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

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

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

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

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

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

onen

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Najaarsactie 
2020 

Uw Fitform-dealer

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

Gun uzelf de állerbeste fauteuil en 

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

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

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

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

de prijs

2e Fitform 
Wellness-

fauteuil voor 
de helft van 

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

Uw tandprotheticus
Dhr. S. Rondeltap

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

CU

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog. 

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl



En toen stuitten we natuurlijk op 
een volgend probleem: vanwege de 
verlengde ‘lockdown’ door corona 
konden we de prijswinnaar van de 
hoofdprijs niet naar de vestiging van 
sponsor Arnold Aijkens in Hoogvliet 
laten komen om de fraaie pannenset 
in ontvangst te nemen. De winkel 
was immers gesloten. Dat losten we 
op door de prijs thuis te bezorgen bij 
de winnares: Dana Verduijn uit 
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Die uitreiking werd nog een verhaal 
apart. Toen we de winnares wilden 
bellen om het goede nieuws te melden, 
bleek dat zij de puzzel met oma had 
opgelost. De winnares bleek namelijk 
9 jaar. Oma lachte zich een kriek toen 
ze het vernam en kwam spontaan ook 
naar de prijsuitreiking bij Dana thuis. 
“Ze moet de pannenset maar voor haar 
uitzet voor later bewaren”, vond oma 
Corrie Verduijn, die de puzzel samen 
met haar kleindochter oploste.
De kleine Dana is een echt geluksvo-

geltje, zo blijkt. “Twee jaar geleden 
ging ze mee naar een open dag bij 
de molen bij ons in Nieuwerkerk. 
Daar was ook een open huis bij het 
Abraham Kroesgemaal aan gekoppeld 
en daar was een prijsvraag. Daar won 
ze ook de hoofdprijs!”

De tweede prijs van onze Kerst-logo-
puzzel, het boek ‘Honderd jaar Spido. 
Venster op de Rotterdamse haven’ 
sturen we naar: Ria van Breugel 
uit Rotterdam.

De derde prijs, het boek ‘Rotterdam 
aan de zee’, gaat naar: Huib den 
Hollander uit Zevenhuizen.

De vierde, vijfde en zesde prijs zijn 
exemplaren van het boek ‘Oma kan jij 
nog huppelen’ van Irene Kraaijenha-
gen. Ze gaan naar: E. Nagtzaam uit 
Rotterdam, C.H.M. Verheij-Tobe 
uit Poortugaal en Agnes van Lue-
nen uit Rotterdam.

De zevende, achtste en negende prijs 
zijn exemplaren van het in deze coro-
natijd zeer welkome ‘Bezig Boek’. De 
winnaars daarvan zijn: Nanny Ge-
lok uit Hoogvliet, R.G. van Ben-
nekom uit Rotterdam en mevrouw 
G. van Gent uit Barendrecht.

De tiende prijs, tenslotte, het boek 
‘Poffen’ over het Noordereiland, gaat 
naar mevrouw A. Dwarswaard uit 
Bergschenhoek.

Wij willen alle deelnemers die aan de 

kerst-logopuzzel meededen van harte 
bedanken voor hun inzendingen. Het 
waren er weer vele honderden. Puzze-
len is in deze tijd razend populair, on-
dervinden we bij elke krant weer. We 
gaan daarom door met kruiswoordpuz-
zels plaatsen in dit jaar. Met telkens 
een klein prijsje voor de winnaar(s). 
Dus: nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Blijf daarom inzenden. Per mail of per 
post. Zolang uw inzendingen op tijd 
binnenkomen, blijft u kans maken op 
een prijs!

Prijswinnaars Kerst-logopuzzel
Afscheid van een heel raar jaar. Zo luidde de slagzin die uitein-
delijk uit de kerstlogopuzzel in de laatste krant van afgelopen 
jaar moest rollen. En hoewel in de puzzel toch nog wat fout zat, 
kwamen veel mensen er toch gewoon uit. Knap! Onder hen heb-
ben we alle tien prijzen verloot die bij de puzzel behoorden.
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Larissa Arends (links, met mondkapje) van De Oud-Rotterdammer overhandigt de pannenset 
aan Dana (rechts) en haar oma Corrie Verduijn.

Leo Haas (leo-haas@kpnplanet.nl) 
was één van de mensen die reageer-
den. Hij schrijft: “Ik herinner mij dat 
ik op een koude septemberavond er-
gens in de Alexanderpolder gevraagd 
werd of ik mee wilde tennissen. Ze 
kwamen een man tekort. Dat wilde ik 
wel, al was het alweer wat jaren terug, 
dat ik dat voor het laatst had gedaan, 
maar dat moesten ze natuurlijk niet 
aan mij kunnen zien. Zodoende liep 
ik mij de p.p. (oud-Rotterdammers, 
weten welke ziekten ik bedoel) op 

elke bal, totdat... Ik had die vent niet 
zien aankomen, die mij met z’n racket 
onderuit sloeg. Met een kreet draaide 
ik mij, om hem met mijn racket te 
antwoorden, zag niemand, maar ging 
wel tegen de grond. Pas toen herkende 
ik wat het was, ooit eerder gehad: een 
zweepslag! “Zet mij maar even op de 
bank”, riep ik naar mijn maten, “over 
een kwartier ben ik weer het heertje.“
Helaas! Een uur later gooide een 
knappe verpleegster van het Havenzie-
kenhuis mij op een bed; met bezweet 

tennisgoed, gravelschoenen en al en 
wandelde de deur uit. “Hoho”, riep ik 
en toen ze doorliep luider “HOHO!!!” 
“Wat is er”, vroeg ze. “Wordt er 
tegenwoordig niet meer gewassen?” 
Ze keek verontwaardigd: ben jij er zo 
een? en liep weg. Ik kreeg genoeg tijd 
om mij te excuseren, mijn achillespees 
was afgescheurd, de chirurg kon ‘em 
nog net bereiken. Een jaar later was 
ik weer dat heertje. Ik werd een goede 
klant van het Havenziekenhuis in 
verband met hun ervaring in tropische 
ziekten. Door mijn werk kwam ik in 

gebieden waar die ziekten heersen 
en werd volgespoten met antistoffen. 
Daarbij kon ik ook mijn verhaal weer 
kwijt, maar die zuster heb ik nooit 
gevonden.”

Zonnen op het balkon
Ook Adry Human (a3human@
xs4all.nl) reageerde. Zij schrijft: “In 
1967/1968 werkte ik als zaterdaghulp 
in de keuken van het Havenzieken-
huis. Naast mijn werk doordeweeks 
op kantoor. Leuk is om te vermelden 
dat we in de pauze verse broodkapjes 

kregen, besmeerd met boter. Bij mooi 
weer zaten we in de pauze op het 
balkon. Ik werkte met Annemarijke en 
Nettie.”

Op deze plaats in de krant treft u 
gewoonlijk de column van Gerard 
Cox. Maar we zullen zijn bijdra-
gen enkele nummers moeten mis-
sen. Gerard is namelijk druk bezig 
met opnamen voor een nieuwe 
film. En daar moet eventjes alles 
voor wijken.

Herinneringen aan het Havenziekenhuis
In december is de Havenpolikliniek gestopt. Daarmee kwam een 
eind aan dit poliklinisch centrum waar zes Rotterdamse zieken-
huizen samen hun poliklinische zorg verrichtten. Het pand van 
het voormalig Havenziekenhuis, dat is verouderd, is verkocht 
met doel op die locatie nieuwbouw te ontwikkelen. Veel Rot-
terdammers hebben een herinnering aan deze plek waar de zorg 
vertrouwd en dichtbij was. We waren benieuwd naar uw verha-
len en plaatsten een oproep. Onderstaand enkele reacties.

Zonnende verpleegsters in de lunchpauze

MEDEDELING

De ‘lockdown’ vanwege corona heeft 
ook de verspreiding van De Oud-
Rotterdammer ingewikkelder gemaakt. 
Een aantal vaste distributiepunten, in 
bijvoorbeeld winkels en bibliotheken, 
is immers gesloten. We kregen er al di-
verse telefoontjes over van verontruste 
lezers die hun krant niet meer konden 
vinden.
We hebben dat bij het vorige nummer 
overigens al opgelost door de kranten 
van de gesloten distributiepunten te 
brengen bij het dichtstbijzijnde distribu-
tiepunt dat wel open is. Vaak betreft het 
dan supermarkten.
Wie wil weten welke distributiepunten 
van De Oud-Rotterdammer er zijn in 
zijn of haar omgeving, kan daarvoor 
terecht op de website www.deoudrot-
terdammer.nl
Voor wie uit de voeten kan met internet 
is op diezelfde website onder de knop 
‘Archief’ onderin de pagina ook altijd 
het laatst verschenen nummer van De 
Oud-Rotterdammer te lezen. Evenals 
oudere kranten trouwens.
Laatste tip: slecht ter been of geen 
distributiepunt in uw omgeving? Word 
abonnee! Gebruik daarvoor de bon 
achterin deze krant op de pagina ‘Tante 
Post’.

Het pand van de Havenpolikliniek
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

 

 
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 

De OudDe Oud

Wij zijn nu ook te 
vinden op LinkedIn

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

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

>   Afvoer van het vuil
>   Duidelijke prijsopgave
>   Garantie op al ons werk
>   Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 



Ken je dit nog? Dit kunstwerk in Rotterdam werd in 1983 onthuld. Weet u waar? Weet u ook wie met 
het monument wordt geëerd en waarom? Heeft u bijzondere herinneringen aan dit kunstwerk? Uiteraard 
zijn we daar weer reuze benieuwd naar! Schrijf ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, zodat we 
ze met de andere lezers kunnen delen! Schrijf naar: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto’s ook in groot formaat 
bekijken.  

Ethel van Haaren: “Deze foto is genomen bij het 
afscheid van André van der Louw met Gerard 
Cox en Joke Bruijs. Zij hebben nog samen een 
lied gezongen. Het Ketelbinkie.”

Ria de Graaf-Bakker: “Bram Peper was toen 
burgemeester van Rotterdam. Hij was gehuwd 
met Neelie Kroes. Gerard Cox kreeg hier een 
ereteken van Bram opgespeld. De reden daarvan 
weet ik helaas niet meer. Misschien weet iemand 
anders het nog?”

P.C. Kloot-Kerssen: “Mijn herinneringen aan Ge-
rard Cox: wij zijn jaren naar de zondagochtend-
concerten in de Doelen geweest en die werden 
aan elkaar gesproken door Gerard en hij begon 
altijd met de week doornemen van Rotterdam 
met het lied; ‘dat was de week zoals die was in 
Rotterdam, het oude rotje knor daar houden we zo 
van’ en iedereen in de zaal zong dit mee. Toen hij 
daarmee stopte miste iedereen hem.”

Ruud Kuipers: “Op 11 maart 1990 kreeg zanger/
acteur Gerard Cox van oud-burgemeester Bram 
Peper de Erasmusspeld, omdat hij zich jarenlang 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de culturele 
sector. De Erasmusspeld is een onderscheiding 
die in 1979 door de gemeente Rotterdam werd 

ingesteld en wordt uitgereikt aan mensen die zich 
jarenlang hebben ingezet voor de samenleving 
van Rotterdam. Ambtenaren met veertig dienstja-
ren krijgen deze onderscheiding ook. En burgers 
of bedrijven kunnen vrijwilligers die zich lang 
hebben ingezet voor de Rotterdamse samenleving 
voordragen voor de zilveren Erasmusspeld.”

J. van Wattum: “Hoera voor Gerard, en dat hij 
openlijk in deze krant over van alles schrijft. Laat 
het doorklinken tot in ministeries, organen, praat-
programma’s, onderwijskringen en de hele reut. 
Als ìk het aankaart, dan ben ik maar... {vul maar 
in}. Wat weet ik er ook van? Als minder bekende 
Nederlander, emeritus-predikant van slechts 91, 
weet ik toch niets van in het openbaar spreken 
en van taalgebruik. Of ik ben zodanig verbruikt, 
dat ik niet de moeite meer waard ben om nog 
naar te luisteren en er naar te doen... Ik erger me 
ook dood aan en word moe van al die ‘sterren 
met hun platte, scherpe, geknepen, formule 1 
snelle, Nederlands-vreemde, taalmisvormende, 
onverstaanbare vol- en leegzinnen, de ganse dag 
voor de TV. Ik denk wel eens aan het verwijt van 
een bijbelprofeet, uit een andere context, maar 
ook hier goed toepasbaar: “Jullie hebben een 
hoerenvoorhoofd, en je verkiest je niet eens te 
schamen. Ach, wierd die ganse zooi eens grondig 

‘afgeschaald’, en het zorgvuldig Nederlands 
‘opgeschaald’.”

Aad Baas: “Altijd als De Oud-Rotterdammer 
weer uitkomt en ik krijg ‘m in handen, lees ik 
eerst de column van Gerard Cox. En als hij stel-
ling neemt, ben ik het vrijwel altijd met hem eens. 
Waarschijnlijk omdat hij gewoon logisch nadenkt, 
zoals veel gewone mensen. Waar hij deze me-
daille voor krijgt opgespeld op de foto weet ik 
niet, maar hij heeft ‘m verdiend als je kijkt wat 
voor carrière hij heeft gemaakt en hoe hij zelfs op 
z’n tachtigste nog steeds aan de weg timmert. Wat 
een mooie vent!”

Georgine van Teeffelen: “Als ik de naam Gerard 
Cox lees, moet ik altijd meteen denken aan ‘Toen 
was geluk heel gewoon’. In z’n columns in De 
Oud-Rotterdammer lijkt hij zelf ook regelmatig 
een beetje op de brommende Jaap Kooiman uit 
die serie. Hij maakt in ieder geval veel los. Z’n 
bijdragen in de krant zijn voor ons vaak aan 
tafel of in de huiskamer reden voor een gesprek, 
een discussie of een leuke herinnering. Bedankt 
daarvoor, Gerard.”

Anton de Bruin: “Krijgt Gerard Cox hier een 
koninklijke onderscheiding opgespeld? Dat is mij 
dan even ontgaan. Maar gezien het nog jeugdige 
koppie van burgemeester Bram Peper is het ook 
alweer een poosje geleden.”

An Bloemendal: “Gerard Cox op de foto. Wat 
geniet ik nog steeds van zijn werk. Ik kijk de 
herhalingen van ‘Toen was geluk heel gewoon’ 
en genoot ook van die serie ‘Beter laat dan nooit’ 
met de ouwetjes Peter Faber, Willibrord Frequin, 
Barry Stevens én Gerard natuurlijk. Wat goed dat 
hij dat op zijn leeftijd allemaal nog doet. Dat hij 
op de foto een onderscheiding krijgt, was toen al 
dik verdiend, maar nu helemaal!”

Piet Zweers; “Op de raadfoto staat Gerard Cox 
met Bram Peper. Ik denk dat hij een Rotterdamse 
onderscheiding krijgt opgespeld. Zo’n boegbeeld 
voor de stad verdient dat ook wel. Geniet altijd 
als hij het over Feyenoord heeft. Vroeger ook in 
de Feyenoord-krant. Het is een gezellige mopper-
kont en hij heeft het vaak bij het rechte end.”

Wilbert van Drunen: “Op de foto krijgt Gerard 
Cox iets opgespeld door de Rotterdamse burge-
meester Bram Peper. Zal dus ergens in de jaren 
tachtig zijn geweest. Ik hoorde de naam Gerard 
Cox voor het eerst toen hij ‘Het is weer voorbij 
die mooie zomer’ uitbracht. Tijdloos heerlijk 
nummer uit de jaren zeventig. Sindsdien dook hij 
nog op allerlei manieren op. Kan me zelfs nog 
boektitels van hem herinneren: ‘Jongen, rook jij 
wel genoeg’ en ‘3-0 achter, niks aan de hand’. 
Daar moet je toch al om glimlachen als je het 
hoort? Prachtig!”

Han Huibrechts: “Bram Peper spelt hier een lintje 
of iets dergelijks op bij Gerard Cox. Ik weet niet 
wanneer en waarom. Peper was burgemeester van 
Rotterdam van 1984 tot in 1998, als ik het goed 
heb. Moet dus ergens in die periode zijn geweest. 
Gerard Cox vind ik een ouwe brombeer. Maar 
wel een leuke.”

Gijs Starreveld: “Op de raadplaat wordt Gerard 
Cox onderscheiden. Bij de jonge Gerard Cox 
moet ik altijd denken aan die conference over 
Polleke en zijn dopinggebruik, die hij, naar ik 
weet, ook speelde in het voorstellingsprogramma 
van de Tour de France-start in Scheveningen. Dat 
was in 1973. En Gerard had een vooruitziende 
blik. Legendarisch is de zin “Polleke, gij gaat 
een kind bekomen.” Over de Vlaamse wielrenner 
die de dopingcontrole had gefl est door urine van 
zijn vrouw in te leveren. Hilarisch! En laat er nu 
in de jaren tachtig een Vlaamse renner, Michel 
Pollentier, zijn die notabene in de Tour de France 
de dopingcontrole trachtte te omzeilen met een 
peertje met urine van iemand anders onder z’n 
oksel. Hij werd betrapt en het werd een grote rel. 
Ook toen moest ik al aan Gerard Cox terugden-
ken. Zomaar een anekdote, hoor. Maar Gerard 
had toen in 1973 al mijn hart gestolen met die 
conference. Later hebben we thuis nog regelmatig 
blauw van het lachen gelegen om Jaap Kooijman, 
de buschauffeur van de RET in ‘Toen was geluk 
heel gewoon’. Temeer omdat ik een zwager had 
die ook op de bus reed en bij verjaardagen, als hij 
iets zat te beweren, regelmatig werd aangespro-
ken met ‘Daar heb je Jaap Kooijman weer!”  

 Rotterdams eerbetoon aan Gerard Cox   
We moeten het even zonder Gerard Cox doen in onze krant. Gerard is namelijk 
bezig met filmopnamen en dat neemt hem volledig in beslag de komende weken. 
Mooie gelegenheid om eens op een andere manier Gerard onder de aandacht te 
brengen. Deze keer in de rubriek ‘Ken je dit nog’. Met als aanleiding een oude foto 
die we tegenkwamen waarop hij een ereteken krijgt opgespeld door burgemees-
ter Bram Peper: de Erasmusspeld. Er waren lezers die dat nog wisten en er ons 
over schreven. Maar vooral lezers die hun eigen herinneringen over of waardering 
voor Gerard Cox lieten blijken. Zoals ook regelmatig in onze Post-rubriek gebeurt. 
Leest u maar!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

INKOOP ZILVER TEGEN VERZAMELPRIJZEN
Hoger dan juwelier; gratis en vrijblijvende taxatie/aanbieding!

Bereikbaar via:    sjorsbeans@gmail.com      Tel. 06 40 77 05 72 

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 5,9510 kilo

Kleibintjes  0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

LOS  AFHALEN, 24u  i.o.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR



In de vorige De Oud-Rotter-
dammer schreef u over het 
wel of niet moeten inbren-
gen van schenkingen in de 
nalatenschap. Ik snap dat 
dan de kinderen die niet ge-
schonken hebben gekregen 
door inbrengen uiteindelijk 
net zoveel ontvangen als de 
anderen, maar is het alleen 
maar gunstig?

Nee, zo gemakkelijk als het is te 
beschrijven of schenkingen wel of 
niet moeten worden ingebracht, zo 
gecompliceerd werkt het uit. Bij 
de verplichting schenkingen in te 
brengen, is het bovendien van belang 
wie de schenker is. Ook al bent u in 
gemeenschap van goederen getrouwd 
of geregistreerd, de ouder die de 
schenking heeft gedaan (van zijn 
rekening) is de schenker. Is de schen-
king van de en/of-rekening gedaan 
dan zal bij het eerste overlijden 50% 
van de schenking moeten worden 
ingebracht. Vaak zal het de bedoe-
ling zijn dat de schenking van beide 

ouders komt, maar is het bedrag door 
een van de ouders overgemaakt van 
zijn of haar rekening. Omdat deze 
ouder dan feitelijk de schenker is, zou 
slechts bij overlijden van deze ouder 
ingebracht moeten worden; ook al is 
de andere ouder in feite ook voor de 
helft armer geworden. Dit schept ver-
warring. Maak daarom bij voorkeur 
een overeenkomst van schenking op 
waarin u aangeeft wat de bedoeling is: 
schenkt u beiden of schenkt een van 
de ouders.

Opletten
Bij de aangifte erfbelasting moet 

u bovendien opletten, omdat deze 
aangifte net een beetje anders is dan 
zonder de inbreng. Voor de aangifte 
erfbelasting geldt: u neemt de nalaten-
schap zonder de inbreng, telt daar de 
schenkingen bij op en deelt dat bedrag 
door het aantal erfgenamen. Dat is 
het bedrag dat de kinderen die niet 
geschonken hebben gekregen, fi scaal 
erven. De kinderen die geschon-
ken hebben gekregen, erven fi scaal 
deze som gedeeld door het aantal 
erfgenamen min hun schenking. De 
verschillende verkrijgingen samen 
zijn zo de totale (waarde van de) 
nalatenschap. Door de schenkingen 

in te brengen, verkrijgen de kinderen 
die niet geschonken hebben gekregen 
alsnog hun deel, maar ze betalen 
mogelijk wel meer erfbelasting dan de 
andere kinderen.

Waarschuwing
Dan nog een waarschuwing over 
de rente die vergoed wordt over 
niet-opeisbare vorderingen van de 
kinderen op de langstlevende ouder. Is 
er in het testament van de langstle-
vende een rente afgesproken over 
de niet-opeisbare vordering die de 
kinderen op de langstlevende partner 
krijgen of overweegt u een rente af 
te spreken, pas dan op. Het kind dat 
niet geschonken heeft gekregen en 
dat vanwege de inbreng van de de 
schenking(en) meer erft dan kinderen 
die wel al een schenking ontvingen, 
bouwt door de rentevergoeding over 
een hoger bedrag ook meer schuld bij 
de langstlevende op. Hij/zij verkrijgt 
bij overlijden van de langstlevende 
mogelijk meer. Zeker bij grotere 
bedragen kan dat tot fl inke verschillen 
leiden. Schenkingen laten inbrengen 
is wel zo eerlijk naar de andere kinde-
ren toe. Volledige gelijkheid is er niet 
altijd. Is dat juist de bedoeling, laat 
dan de schenkingen niet inbrengen.

 De gevaren van inbrengen   
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Verhaalsrecht bijstand
Als een kind een beroep moet doen 
op de bijstand, is dit op zichzelf al 
vervelend. Erft dit kind, dan kan de 
gemeente betaalde bijstand terugvor-
deren. Dat kan vanaf het moment dat 
een erfenis vrijgevallen is. Heeft het 
kind een niet-opeisbare vordering 
gekregen op de langstlevende ouder 
en komt deze langstlevende ouder 
te overlijden of wordt om de een of 
andere reden de niet-opeisbare vorde-
ring opeisbaar, dan kan de gemeente 
de betaalde bijstand van het moment 
van het overlijden van de eerste ouder 
terugvragen. Vaak een bittere pil voor 
de bijstandsgerechtigde die – als er 
veel tijd tussen het eerste en tweede 
overlijden zit – een groot deel van de 
erfenis aan zijn/haar neus voorbij ziet 
gaan. Juist degene die de erfenis het 
beste kan gebruiken, houdt er zo vaak 
het minst van over.

Belastingteruggave met F-
formulier 
Na het overlijden van een persoon 
gedurende het kalenderjaar ontvan-
gen de erven een F-formulier van 
de Belastingdienst, waarmee ze de 
inkomsten die tot het moment van 
overlijden zijn ontvangen, kunnen 

aangeven. Uiteraard mogen aftrek-
posten afgetrokken, maar het gunstig-
ste van gedurende het kalenderjaar 
overlijden, is dat de heffi ngskortingen 
die voor het gehele jaar gelden toch 
volledig in mindering mogen worden 
gebracht. Zo kan – gek genoeg- vroeg 
in het jaar overlijden een belasting-
voordeel opleveren.

Stiefkinderen
Een stiefkind erft niet automatisch 
van de stiefouder. Dat kan alleen per 
testament. Een belangrijk verschil 
tussen stief- en eigen kinderen is dat 
eigen kinderen recht hebben op een 
legitieme portie, maar stiefkinderen 
niet. Toch hebben stiefkinderen wel 
enige bescherming gekregen van 
de wetgever. Wanneer een eigen 
kind de legitieme portie opeist, 
hoeft het stiefkind dit niet te betalen 
uit datgene wat aan een stiefkind 
is geschonken of bij testament is 

nagelaten. Deze bescherming is 
niet onbegrensd en geldt slechts tot 
maximaal tweemaal de omvang van 
de legitieme portie van het eigen kind 
als de stiefkinderen in de berekening 
van de legitieme portie zouden zijn 
betrokken. Ingewikkeld, maar wel 
goed dat er bescherming is.

Vaste prijs
Heeft u een vaste prijs afgesproken 
voor bijvoorbeeld de nieuwe keuken 
of badkamer, dan mag de dienstver-
lener achteraf niet zomaar de prijs 
verhogen. Dat mag alleen als u de 
dienstverlener niet voldoende goed 
heeft geïnformeerd (en hij zelf geen 
onderzoek heeft gedaan) of wanneer 
de rechter hem toestemming geeft 
voor de hogere prijs. Komt de dienst-
verlener onverwachte zaken tegen, 
dan moet hij, voordat hij verder gaat, 
aangeven wat de kosten van het 
meerwerk zijn.  

Uit de praktijk 

Enkele jaren geleden werd de twee-
trapsmaking populair, omdat je daarmee 
kunt voorkomen dat de langstlevende 
partner erfbelasting moet betalen over 
een nalatenschap van kinderen die zij 
ontvangen van de eerstoverleden part-
ner. Dat werkt inderdaad goed zolang 
de langstlevende partner maar niet meer 
erft (het bezwaard vermogen) dan de 
vrijstelling erfbelasting € 671.910 in 
2021. Bij een tweetrapsmaking worden 
kinderen namelijk onterfd en erft 
de langstlevende alles. Pas wanneer 
de langstlevende overlijdt, erven de 
kinderen, behalve van deze langstle-
vende ouder, in de tweede trap alsnog 
van de eerst overleden ouder. Vooral bij 
tweede huwelijken is het oppassen met 
deze ‘tweetrap’, want als de langstle-
vende partner/bezwaarde mag interen 
of schenken, kan van het bezwaard 
vermogen, waar de kinderen uit het 
eerste huwelijk recht op hebben, weinig 
overblijven. Let dus bij het opstellen 
van het testament goed op of interen 
toegestaan is en wie dan de bewijslast 
heeft. Wij geven altijd het advies vast 
te leggen dat alleen geschonken mag 
worden aan de erven in de tweede trap. 
Zo beperkt u de vrijheid, maar doet u 
de eventuele erfgenamen van de tweede 
trap niet te kort. Interen ligt gevoeliger, 
want als de langstlevende/bezwaarde 
middelen nodig heeft voor het dagelijks 
leven, kan het bezwaard vermogen ‘op-
gegeten’ worden. Tweetrapsmaking kan 
zinvol zijn, maar ook een enorme val-
kuil. Vragen? Stel uw vraag telefonisch 
of per e-mail. Of maak een afspraak.  

?

Huurverlaging  Huurders met 
een te hoge huur ten opzichte 
van hun inkomen kunnen in 2021 
eenmalig huurverlaging aanvragen. 
Dat geldt voor huurders die een 
huur hebben boven de passend 
toewijzingsgrens. Voor wie AOW 
ontvangt, is de passend toewij-
zingsgrens maximaal € 23.650 in-
komen en maximaal € 633,25 huur. 
Voor een echtpaar met AOW zijn 
de maxima: € 32.075 inkomen en € 
633,25. Is de huur te hoog ten op-
zichte van het inkomen, dan zal de 
verhuurder deze huur automatisch 
verlagen. Een verhuurder moet 
voor 1 april een huurverlagings-
voorstel doen; de nieuwe huur gaat 
dan uiterlijk twee maanden later 
in. Is uw inkomen na 1 januari 
2019 sterk gedaald, dan kunt u zelf 
een aanvraag voor huurverlaging 
doen. Dit moet voor het einde van 
het jaar. De lagere huur gaat twee 
maanden na ontvangst van het 
huurverlagingsvoorstel in.
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Al onze brommobielen rijden zeer zuinig (verbruik 1:30)en zijn automaat,u hoeft geen wegenbelasting te betalen.

Het brommobiel centrum van Zuid-Holland Oficieel dealer van de merken Ligier Microcar en Aixam uniek in Nederland

NIEUW! 
Met Airco 
en Stuur-
bekrachtiging 
         

NIEUW! 
Met Airco 
en Stuur-
bekrachtiging 
         

NIEUW! 
Met Airco 
en Stuur-
bekrachtiging 
         

NIEUW! 
Met DCI 
motor AIRCO!
         

NIEUW! 
Met Airco! 
en ABS
         

NIEUW! 
Met Stuur-
bekrachtiging
         

NIEUW! 
Met Stuur-
bekrachtiging

NIEUW! 
met Alpine 
Multimedia 
systeem! 
         

NIEUW! 
Met Airco 
en Stuur-
bekrachtiging!
         

NIEUW! 
Met ABS!
         

Ligier JS60 L Chic Sun Ligier JS60 L Chic Sun Ligier JS60 L Chic Sun Ligier JS50 L Elegance sun Aixam Coupe Premium

Microcar Dué6 PLUS Pack Design Microcar M.GO X DCI Aixam Coupé GTI  ABS(2020) Ligier JS50  Sport Ultimate Aixam Crossover Enduro

€ 17.995,- € 17.995,- € 17.995,- € 16.995,- € 17.274,-

€ 12.490,- € 16.235,- € 17.685,- € 17.880,- € 16.092,-

2x 2x

NIEUW! 
Met ABS en 
Alarm

NIEUW! 
Met de 
Nieuwe 
Kleur!! 
         

NIEUW! 
Met DCI 
en Stuur
bekrachtiging!!
         

NIEUW! 
2020
         

NIEUW! 
De nieuwe 
look van de 
GTI!! Met ABS 
2020  

Aixam Crossover Premium Enduro Microbar M.GO Plus Sun Microcar Dué 6 Plus Pack Design Miniauto Cross Aixam coupe GTI

€ 16.967,- € 14.990,- € 12.490,- € 11.399,- € 16.499,-

NIEUWE BROMMOBIEL RIJDEN
BINNEN 48 UUR BIJ U THUIS AFGELEVERD !!
Totaal ontzorgd instappen en rijden, warm en droog genieten van uw vrijheid!! 

b r o m m o b i e l

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  |  T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.aixamstore-nederland.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  | T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.ligier.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

Uw brommobiel word afleveringsklaar gemaakt, tenaamgesteld en voor u verzekerd.

Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  | T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.ligier.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  | T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.ligier.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk  | T 010 5 219 218
www.vollebregtbrommobiel.nl  |  www.ligier.nlb r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk a.d. IJssel

Tel.: 0180 820353 
E-mail: info@admvanstein.nl

Hét adres 

voor het

Midden- en 

Kleinbedrijf

“Service zoals 

service bedoeld is”

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Administratiekantoor

van Stein

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu



Ze vormden heel lang geen onderdeel 
van mijn jeugd. Ja, ik had een zus, 
maar die was deel van het gezin. Had 
haar eigen kamertje, terwijl wij met 
vier jongens in één slaapkamer slie-
pen. Dat gaf al aan dat er een verschil 
moest zijn, al had ik niet helemaal 
door wat dat dan wel zou moeten 
wezen. Eerlijk gezegd had ik daar ook 
helemaal geen belangstelling voor. 
Ik vermaakte mij opperbest met mijn 
vriendjes, beleefde allerlei avonturen 
met ze en daar kon je meisjes prima 
bij missen. Dat sommige leden van 
het andere geslacht daar anders over 
dachten, kreeg ik pas door toen een 
buurmeisje wel erg vaak aan de deur 
kwam vragen of ik buiten kwam 
spelen. Maar toen ik op een stil pad 
tussen de Nieuwe Binnenweg en de 
Breitnerstraat met haar een beetje aan 
het praten was, waarbij helemaal niks 
onoorbaars gebeurde, bleken er toch 
buurtgenoten het nodig te vinden daar 
mijn ouders over in te lichten. Met als 
gevolg een tijdelijk verbod buiten te 
spelen. Het buurmeisje werd gevraagd 
niet meer aan te bellen, omdat ik druk 
met mijn huiswerk was. Nou, mijn 
vaste lezers begrijpen wel dat daar 
helemaal geen sprake van kon wezen, 
gezien mijn resultaten op school. 
Hoewel ik liever buiten speelde, zag ik 
het niet als een erge straf. Ook binnen 
kon ik mij prima vermaken met mijn 
speelgoed, muziek en stripverhalen.

Groen als gras
Ik was nog zo groen als gras, dus 
toen ik met mijn moeder een tante in 
Alkmaar bezocht en met twee nichtjes 
naar buiten werd gestuurd om een 
eindje te gaan wandelen, wist ik maar 
weinig antwoorden op de vragen 
over de liefde die de meisjes op mij 
afvuurden. Of ik al gezoend had met 
een meisje. Natuurlijk, pochte ik. Mijn 
nichtje was van mijn leeftijd. Zo’n jaar 
of twaalf en zag er erg leuk uit. Ook 
best knap, vond ik. Haar zusje was een 
stuk jonger, maar net zo nieuwsgierig. 
En of ik het wel eens gedaan had? Wat 
gedaan, vroeg ik. Geen idee welke 
kant dit gesprek op ging. Nou ja, je 
weet wel. Maar ik wist niks. Mijn 
enige kennis over het vrouwelijk 
schoon haalde ik uit de reclames over 
damesondergoed in de Libelle en de 
Margriet of soms uit een postorder-
catalogus; dat was het wel. Maar ze 
bleef zeuren over dat zoenen en we 
besloten dan maar de proef op de som 
te nemen. Met de handen op de rug, 
de ogen gesloten en de lippen stijf op 
elkaar kuste ik haar op de best frisse 
mond. Ze deinsde gelijk terug. “Je kan 
het niet, je kan het niet,” riep ze vro-

lijk, terwijl ze om mij heen huppelde. 
Ik had geen idee waar het fout ging. 
Moest ik iets met mijn handen doen of 
werd er iets anders van mij verwacht? 
Ik stond met een rood hoofd en mijn 
mond vol tanden. Inderdaad zo groen 
als het gras. Maar op mijn vraag 
hoe het dan wel moest gaf ze geen 
antwoord. Er werd niks meer geleerd 
die middag.
Het had mij wel goed uitgekomen als 
er meer van die meisjes waren, zoals 
dat buurmeisje die het heft in eigen 
hand nam. Maar helaas bleef het bij 
die ene uitzondering. Dus toen ik wel 
echt belangstelling kreeg in die mooie 
wezens, bleek de schroom van mij 
ze te benaderen een bijna onoverko-
melijke hindernis. Er was een familie 
met een prachtige goedlachse dochter 
tegenover onze woning in de Breit-
nerstraat komen wonen. Vanuit ons 
huis keken we recht hun woonkamer 
in en daar zag ik haar regelmatig dan-
sen, waarbij haar mooie lange blonde 
haren door de lucht zwierden. Ik was 
tot over mijn oren verliefd. Het meisje 
van mijn dromen. Regina heette 
ze. Na heel lang aarzelen besloot ik 
haar toch maar een keertje mee uit 
te vragen. Ach, ik heb het al eerder 
verteld, het werd geen succes. Trillend 
als een espenblad zat ik naast haar 
in de bioscoop. Nog net geen zestien 
jaar en niet in staat echt iets zinnigs 
te zeggen. Geen idee waar die film 
over ging, maar te bang om haar aan 
te raken. En na de film weer naar huis. 
Nee, helemaal niks gebeurd, zelfs 
geen zoentje kon er vanaf. Nou ja, ik 
had ook de moed niet het te vragen om 
heel eerlijk te zijn.

IJsbaan
De volgende kans was ons gezamen-
lijke uitstapje naar ijsbaan de Nenijto 
in Blijdorp. Een opgespoten, met kleu-
rige lampjes verlicht, tennispark waar 
half Rotterdam kwam schaatsen in die 
tijd. De vloer van de kantine waar we 
warme chocolademelk kochten was 
bedekt met kleden en matten tegen 
schade door scherpe schaatsen. Het 
was een grote ijsbaan, waar we met 
zijn allen, met de klok mee het ene 
na het andere rondje schaatsten onder 
begeleiding van de goede popmuziek 
van die tijd. Het geheel doet me een 
beetje denken aan moslims die één 
keer in hun leven Mekka bezoeken om 
daar massaal hun zeven rondjes om de 
Kaäba in de tempel te maken. Maar 
persoonlijk kies ik toch liever voor het 
schaatsen. Maar ook deze keer werd 
het niks. Ja, haar hand vasthouden tij-
dens het rondje rijden was al een hele 
belevenis, maar ook weer niet genoeg 

haar tijdens een struikelpartij op 
te vangen. Dat deed die knappe 
jongen wel die achter ons reed 
en waar ze gelukzalig naar op-
keek. Met een steek in mijn hart 
van jaloezie. Nee, het werd geen 
succes hoor. En het was nog wel 
zo’n vrijgevochten jonge dame 
die in haar blootje op haar bal-
kon tegenover mijn slaapkamer 
lag te zonnen en waar ze bij 
mij thuis schande over spraken. 
Maar waar ik stilletjes vanuit 
mijn slaapkamer met uitzicht op 
haar terras van genoot. Ze kreeg 
verkering met een ander en dat 
was het.

Uilenballen
Helaas had ik tot dusver 
weinig geluk in de liefde. Maar 
misschien dat de dansschool 
uitkomst bracht. Je leert daar in 
ieder geval meisjes kennen, zo 
zei mijn moeder. Het was dan 
ook haar idee. De natuurstudie-
club Atalanta, waar ik mij voor 
datzelfde doel had aangemeld, 
bleek geen goede keus. Gewa-
pend met een verrekijker trokken 
we ‘s morgens vroeg met een 
groepje jongens en meiden de 
Vlaardingse Vlietlanden in 
om vogeltjes te begluren of gingen 
‘s nachts, de sterke zaklamp in de 
aanslag, in het Kralingse bos op uilen-
jacht. De paar meiden die mee gingen 
waren zeer fanatiek en druk bezig 
uilenballen uit elkaar te pellen, waarbij 
ze opgewonden het schedeltje en de 
botjes van een veldmuis bestudeerden. 
Het kon mij eigenlijk niet zo boeien. 
Net zo min als het determineren van 
een stukje onkruid om tot de ontdek-
king te komen dat dit alweer een vari-
eteit van een doodgewone brandnetel 
was. Of naar het Stormpoldervloedbos 
in Krimpen aan den IJssel en daar 
hopeloos met je laarzen vast komen 
te zitten in de modder. Toen een stel 
verkering met elkaar kreeg en wij na 
een lange vermoeiende fietstocht in de 
regen vanuit Rotterdam naar de duinen 
van Meijendel achter Den Haag waren 
gereden om de natuur te bestuderen en 
zij alleen maar aandacht voor elkaar 
bleken te hebben, was ik er klaar mee.

Domper
Nee, dan toch maar dansles, dat kon 
niet fout gaan. RK Internos heette 
de groep en Meyer en Fils was de 
dansschool aan de Henegouwerlaan 
waar ik me zenuwachtig aanmeldde. 
Ook hier zaten we weer gescheiden. 
De jongens aan de ene kant en de 
meiden er tegenover. Ik was er niet 
op bedacht, had het seintje gemist, 
maar ineens vlogen de jongens naar 
de overkant om het leukste meisje 
te vragen. Tja, daar kwam ik dus 
achteraan en trof een wat puisterig 
meisje die duidelijk geen favoriet was, 
maar achteraf heel leuk in de omgang 

bleek te zijn. Het klikte gewoon en 
dan is het uiterlijk minder belangrijk 
toch? Wat dat betreft verbaasd het mij 
steeds weer dat de in mijn ogen minst 
aantrekkelijke jongens de knapste 
meisjes kregen. We hadden een boertje 
van buuten die de techniek van het 
dansen nauwelijks onder de knie kreeg 
en met de nodige lessen achter de rug 
nog steeds met een rood hoofd als 
een zoutzak strompelend, onderwijl 
hardop tellend van kwik kwik slow het 
arme maar wel heel erg leuke meisje 
met zich mee trok.
Wij vormden in ieder geval een prima 
danspaar en hadden geen moeite met 
de paar misstappen van de ander. Die 
werden met een grap en grol weg-
gewuifd. Ik keek dan ook uit naar ons 
eerste echte Kerstbal dat eraan zat te 
komen. Maar ik werd onaangenaam 
verrast door haar opmerking dat 
haar vriend ook mee zou komen en 
dat samen dansen er waarschijnlijk 
niet in zat. Haar vriend? Daar had 
ze het nooit eerder over gehad. Wat 
een domper. Dat werd waarschijnlijk 
weer bankhangen en voor muurbloem 
spelen. Achteraf mocht ik toch nog 
een paar dansjes doen, gadegeslagen 
door haar verkering, maar het werd 
nooit meer zoals het was. Nee, ook de 
dansschool bracht geen soelaas.

Leermeesteres
Het meisje dat ik een paar maanden 
later op een vakantie in Luxem-
burg ontmoette, was wel een prima 
leermeesteres. Die drukte tijdens het 
‘slijpen’ op de dansvloer zoals dat 
toen heette, het lijf aan lijf een beetje 
rond schuifelen op de muziek, brutaal 

haar tong tussen mijn lippen. Zo dan, 
dat was andere koek. Dus dat werd 
er van mij verwacht! Nou, dat liet ik 
niet op mij zitten en beantwoordde 
vol vuur en passie haar kus. En zo 
stonden we de hele avond strak tegen 
elkaar aan te tongen op die drukke 
dansvloer. Brrr.. wat klinkt dat plat, 
maar het klopte wel. Op het eind van 
de avond fluisterde de vriend waar 
ik mee op vakantie was, dat haar 
oudere broers buiten op me stonden te 
wachten. Het klonk onheilspellend en 
ik koos maar voor een andere uitgang. 
Achteraf kwamen ze alleen maar hun 
zusje ophalen en had ik van hen niks 
te duchten. Wel kwam de volgende 
ochtend haar vader in onze tent om te 
vertellen dat het wat hem betrof hierbij 
bleef. Ze was nog erg jong en zo en 
wij moesten maar begrijpen dat we 
voortaan beter uit haar buurt konden 
blijven. Daarbij was zijn dochter het 
natuurlijk volledig met hem eens. Oké, 
dat respecteerden we uiteraard. Maar 
toen ik haar maanden later in een 
uitgaansgelegenheid in Rotterdam te-
genkwam, vroeg ze verwijtend waar ik 
ineens gebleven was. Ze had nog wel 
zo lang op me gewacht. Mijn uitleg 
over het bezoek van haar vader wuifde 
ze achteloos van de hand. Dat ik mij 
daar iets van aangetrokken had! Tja, 
alweer een gemiste kans. Het zou nog 
even duren voor ik de ware gevonden 
had, maar uiteindelijk kon ik de liefde 
van mijn leven in de armen sluiten. 
De allerliefste vrouw van de wereld en 
alweer 47 jaar samen.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Verlegen ventje leerde tongen op vakantie
Geen idee waar het vandaan kwam, maar ik was in mijn jeugd 
behoorlijk verlegen. Dat dit voor een extra handicap zorgde in de 
omgang met meisjes laat zich raden. En ik had daar al een flinke 
achterstand in door al die scholen met alleen maar jongens in de 
klas. Meisjes waren vooral wezens van een andere planeet voor 
mij. Ik wist niets van ze.
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CBR-oogartskeuring en het coronavirus
  Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een brief ontvangen van 
het CBR, waarin staat dat u door een onafhankelijk oogarts aanvul-
lend gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken met macula-
degeneratie, 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 opbren-
gen 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.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zaterdagen 30 januari en 6 februari 2021

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 30 
januari en 6 februari. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 
BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op 
afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa 
op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoor-
delen, 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.

    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 IJs-
selstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar 
stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Nadat wij de winkel geheel hebben 
gemoderniseerd zijn onze deuren op 
3 november 2020 geopend, maar in 
de nacht van 7/8 november heeft een 
vuurwerkbom alles in zijn geheel 
verwoest.

Toen wij in die nacht aankwamen, 
waren wij in totale shock daar wij een 
complete ravage aantroffen.

Het onderzoek van de recherche is nog 
gaande, aangezien dit wordt gezien 

als een zware aanslag waarbij doden 
hadden kunnen vallen
Na maanden hard te hebben gewerkt 
en onze ziel en zaligheid er te hebben 
ingestoken is de zaak weer in zijn 
geheel hersteld .

In verband met de lockdown kunnen 
wij u helaas nog niet ontvangen, maar 
wel een bezoek aan huis brengen.

Uiteraard zijn wij telefonisch bereik-
baar en op de zaak aanwezig.

- Binnen 1 dag uw vloer kunnen 
vervangen.

- De bestaande vloer eruit halen en 
voor u kunnen afvoeren.

- Ook uw meubelen verplaatsen en 
weer netjes terugzetten.

- Bij aankoop van nieuw, uw oude 
meubelen kunnen meenemen.

- Alle laminaat, vinyl en tapijten 
gratis plaatsen (m.u.v. trappen).

- Uw vloeren, gordijnen e.d. GRATIS 
voor U opmeten.

- Gordijnen en vitrages GRATIS 
maken en ophangen.

- In Rotterdam en omstreken       
GRATIS bezorgen en monteren.

- Als u slecht ter been bent kunnen 
wij u thuis een bezoek brengen 
of komen halen om de winkel te 
bezoeken en U daarna weer netjes 
thuisbrengen.

- Ook raam- en deurhorren              
op maat maken.

- Al uw behang-, wit- en schilder-
werk kunnen verzorgen.

RC Design Interieur in zijn geheel hersteld
RC Design Interieur heeft de winkel van Lammers en Van Oossanen overgenomen op de Slinge 
145 in Rotterdam en voortgezet op 3 november 2020. Zowel de services als de stoffeerders blijven 
zoals ze al die jaren zijn geweest.

  
  

(advertorial)

Slinge 145
3085 ER  Rotterdam
Tel. 010 - 29 301 65

www.rcdesigninterieur.nl



vooruit en durfden risico’s te nemen. Dankzij de 
stichting konden historische monumenten behou-
den worden, zoals het Arboretum Trompenburg.
Govaert Kok was zelf ook veertien jaar voorzitter 
van Volkskracht. De vierde in rij. En hij schrift 
dus over drie illustere voorgangers: H.M.A. 
Schadee, K.P. van der Mandele en H.J.E. van 
Beuningen. Eerder schreef Kok al over Jeannette 
Abrahamine Bekker-la Bastide en het door haar 
gestichte fonds en over vijftig jaar J.E. Jurriaanse 
Stichting. Dit nieuwe boek past in die reeks.
Kok laat echter ook zien dat ‘Volkskracht’ meer 
was en is dan haar voorzitters. De bestuursleden 
zijn allemaal Rotterdammers met verstand van 

zaken en ingebed in de lokale samenleving, stelt 
huidig voorzitter Jacqueline Frima. Ze behandelen 
alle aanvragen persoonlijk.

Het boek is een eigen uitgave van de Stichting 
Bevordering Volkskracht. ISBN: 978 908065 
430 3. Het kost 19,50 en is alleen te koop en te 
bestellen bij boekhandel. J. Amesz op de Voor-
schoterlaan 145A te Rotterdam (email: info@
amesz-boekhandel.nl, 010-4123638). Oplage: 650 
exemplaren.

(Niet verkrijgbaar via De Oud-Rotterdammer)

Van Helmuth Tjemmes is het interessant te weten 
dat hij ook fotografeerde op het Kruiningergors in 
Oostvoorne, waar honderden Rotterdammers een 
zomerhuisje hadden of nog steeds hebben. Hij fo-
tografeerde ook toeschouwers bij concerten in de 
Rivièrahal, kinderen in actie en/of geconcentreerd 
bezig in een buurthuis, gewone mensen op hun 
balkonnetje klussend, keuvelend, rokend. Maar 
ook muzikanten, terraszitters en bananenvissers in 
de Maashaven. Kortom, heel gewone dingen waar 
veel Rotterdammers herinneringen aan hebben.
Het enige waar het nog aan ontbrak was een fraai 
boek met het camerawerk van Helmuth Tjem-

mes. De vaak gestelde vraag ‘waarom niet’ krijgt 
binnen enkele maanden een positief antwoord met 
het verschijnen van ‘Mensen in Rotterdam’, een 
boek met vrijwel uitsluitend mensen, dus geen 
straten, lanen of pleinen. Het boek op A4 formaat 
krijgt 100 pagina’s met zorgvuldig geselecteerde 
foto’s uit de collectie van Tjemmes.
Het betreft een non-commercieel project van een 
historische werkgroep, met daarin de bekende 
geschiedschrijver Dick Vuik. Uitgever Ad. Don-
ker zorgt voor de uitvoering, maar dat werd pas 
mogelijk nadat met een crowdfundingsactie een 
gat van 4000 euro in de begroting kon worden 
gedicht. Wat het boek gaat kosten is nog niet pre-
cies bekend, wel dat het alvast gereserveerd kan 
worden bij Kees Plaisier: 06-29011009.

Rein Wolters
(Niet verkrijgbaar via De Oud-Rotterdammer)

Volkskracht Rotterdamse mensen
‘De eerste drie voorzitters van Stich-
ting Bevordering van Volkskracht te 
Rotterdam’. Zo heet een eind vorig 
jaar verschenen boek van de hand van 
Govaert Chr. Kok over de stichting die 
al bijna honderd jaar bestaat. Zonder 
‘Volkskracht’ hadden veel initiatieven 
en instellingen in Rotterdam, die nu 
vanzelfsprekend lijken, niet kunnen 
worden uitgevoerd of kunnen bestaan.

‘Volkskracht’ had in de loop van bijna honderd 
jaar talrijke markante en betrokken voorzitters die 
visie hadden én hart voor Rotterdam. Ze keken 

Ik schreef het in De Oud-Rotterdammer 
al eens ter gelegenheid van een ander 
Rotterdams onderwerp: Helmuth Tjem-
mes (1938) behoort tot de top3 van 
Rotterdamse straatfotografen die in de 
vorige eeuw zijn geboren, getogen en 
werkten. De anderen zijn Johan Fran-
ciscus Henricus (Jan) Roovers (1918-
2000) en Henk Hartog (1939-2002). 
Van de fotografische hoogstandjes 
van die twee zijn in de loop der jaren 
mede via mijn hand en die van uitgever 
Arnoud Voet uit Capelle aan den IJssel 
tientallen boeken uitgebracht en expo-
sities ingericht.
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Vijftien jaar geleden begon hij met 
deel één, dat onder meer gewijd was 
aan de tachtig (!) cafés die er in 1930 
aan de Schiedamsedijk werden geteld. 
Joris noemde de dijk destijds ‘de 
meest alcoholische straat ter wereld’! 
In de Inleiding van zijn nieuwe boek 
beweert hij dat er nergens in de wereld 
iemand is die zó veel geschreven 
heeft over het cafégebeuren, in welke 
stad dan ook, als híj. Een plekje in 
het Guinness Book of Records moet 
volgens hem over enige tijd dan ook 

mogelijk zijn!
In deel vijf is het wederom smullen 
met al die cafés, zowel van talloze 
kroegen die al lang zijn verdwenen 
als van dranklokalen waar nog altijd 
geschonken wordt. Ze zijn er in alle 
wijken van de stad. In het centrum, 
het noorden, het westen, het oosten en 
ook in het zo vaak vergeten Zuid. Joris 
noemt daar onder meer het verdwenen 
Café De Kruin in Oud-Charlois (met 
een prachtige foto van het pand!) 
en het gesloopte Café Sport in de 

Rosestraat.

Boddaert tapte voor zijn boek een 
enorme vloed anekdotes, een berg 
oersterke verhalen en vele vaten vol 
humor. Ze kwamen van of werden 
verteld door de cafébaas die het biertje 
stond te tappen of de cafébazin die het 
jeneverkelkje tot aan het randje vulde, 
maar ook door de man en de vrouw 
op de barkruk, die het daar zo gezellig 
hadden en met grote regelmaat hun 
stamkroeg binnenstapten.

Het mooie van deel vijf zijn vooral 
de foto’s, die uit de collecties van de 
Rotterdamse verzamelaars Arnold Tak, 
Arnoud Voet en Rob Kanaar komen. 
Maar het merendeel van de vele hon-

derden afbeeldingen komt toch 
van café-eigenaren en klanten 
die hun bezoek aan de kroeg 
ooit met hun camera hadden vastge-
legd. Binnen zowel als buiten; soms 
met het voor de buitendeur staande 
trots kijkende personeel. Op de ruit 
van de kroeg de naam, meestal met de 
toevoeging ‘Café Billard’. In dat soort 
cafés klotsten de witte en rode ivoren 
ballen tegen elkaar, werden de keuen 
gekrijt en werd de stand bijgehouden 
op een leitje.
Namen van de cafés. Er zijn er zó 
veel! Wie kent ze niet? Maaszicht, 
Trianon, Le Commerce, Promenade, 
Esperance, Charlie’s Bar, Scotty’s Bar, 
’t Kraantje, La Vie en Rose en nog een 
lange rij andere. Joris heeft zich altijd 

afzijdig gehouden van 
de café-restaurants, maar hij heeft er 
dit keer toch een aantal pagina’s aan 
gewijd; vooral aan de eetcafés.
Komt er ooit nog een zesde deel? 
Boddaert weet het nog niet, maar hij 
sluit het ook niet uit.

Bram Oosterwijk

Rotterdamse Cafés deel 5 is een uitgave 
van Boddaert Producties. Het gebonden 
boek (136 pagina’s) is te koop bij boek-
handel Snoek en tevens voor 39,75 euro 
via www.rotterdamsecafés.nl (inclusief 
verzending).

Rotterdamse Cafés deel vijf
De inmiddels tot standaardwerk uitgegroeide boekenreeks Rot-
terdamse Cafés heeft er een vijfde deel bij gekregen. Auteur Joris 
Boddaert had nooit verwacht dat hij zó ver zou komen, maar het 
is hem toch weer gelukt een schitterend uitziend en qua inhoud 
interessant groot formaat-boek uit te brengen. 

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Ja, ik bestel:

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Rotterdam van vroeger tot nu – maandkalender 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     12,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     9,95
Wandbord ‘Een echte Rotterdammert’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     9,95
Kejje da nie horih dan?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     7,50
Rotterdam vanuit de wolken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      39,95
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     29,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      24,95
Gaten in de muur (dvd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     10,00
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     14,95
Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     14,95
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      14,95
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     4,95
Rotterdamse bijnamen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €      7,50



Aan het eind van deze niet zo prettig 
begonnen dag van hun voedseltocht 
hadden Annie en Rini van der Meulen 
geen voorspoed verwacht. Als ze zich 
niet zo volgegeten hadden, zouden 
ze vast en zeker van blijdschap een 
rondedansje hebben gemaakt door het 
kamertje. Eindelijk weer een bed. Ze 
kleedden zich snel uit, want rokken, 
truien en kousen hoefden ze niet aan te 
houden. Maar toen Annie haar kousen 
uit wilde doen, kon ze niet meer buk-
ken om ze over haar enkels te trekken. 
“Ik krijg ze niet uit”, hijgde ze. “Oh 
Annie, hou op, ik kan onmogelijk 
lachen, dan klap ik”, bracht Rini met 
horten en stoten uit. Ook zij worstelde 
met haar kousen. Eindelijk lukte het 
en Annie sloeg de dekens terug om 
in bed te kunnen stappen – pardon 
rollen – want op een andere manier 
lukte niet.

Volle maag
Hoe heerlijk zacht en warm ze ook 
tegen elkaar lagen, ze konden niet 
slapen. Hun volle magen protesteerden 
tegen elke slaaphouding. Ging Annie 
op haar zijde liggen, dan moest ze zich 
al snel weer omdraaien, want haar 
maag rolde mee en werd te zwaar. Als 
ze zich draaide moest Rini mee en 
omgekeerd, want het bed was niet erg 
breed voor twee personen.
Een half uur was het zuchten en 
onderdrukt lachen. Ze spraken af niet 
meer zo inhalig te zijn, ze hadden er 
niets dan last van. Maar het eten was 
zo verleidelijk geweest en hun ogen 
groter dan hun magen. Wat later vielen 
ze gelukkig toch in een diepe slaap 

en zo was ook de derde dag van hun 
avontuur ten einde.

Voedsel
Ze werden ’s morgens wakker door 
een plotse lichtinval. De knecht 
klapte de raamluiken open. “Zullen 
we dan maar opstaan?”, vroeg Annie 
lusteloos. “Ja”, geeuwde Rini, “het 
zal wel moeten.’’ Het viel niet mee uit 
het warme bed te kruipen en opnieuw 
een onzekere dag tegemoet te gaan in 
de kou, brrr. Maar iets aanlokkelijks 
was er ook: het eten. Ja, het dagelijks 
leven draaide om voedsel. Maar wie 
dit soort hongertochten heeft gemaakt, 
kent de gesprekken over eten wel. 
“Lekker gegeten bij die boer, hé”, 
“of wat was die jus vet” en noem 
maar op. Annie en Rini voelden zich 
als dieren, altijd op jacht naar eten. 
Annie betrapte zich op een oude fout: 
afdwalen van het onderwerp. Maar het 
ontbijt was werkelijkheid. Héérlijk, 
versgebakken brood met leverworst, 
van een kwaliteit zoals Annie in Rot-
terdam nog nimmer gegeten had. Als 
extraatje ook nog roggebrood en een 
beker warme melk.

Verder
“Hebben jullie genoeg gegeten, zeg 
het gerust als je nog meer lust”, 
moedigde de oude boerin aan. De 
goede voornemens niet te veel te eten 
waren ze alweer vergeten. “Als u het 
niet te brutaal vindt, lust ik nog wel 
wat”, glunderde Rini. Annie schatte in 
dat ze een veertiendaags stadsrantsoen 
verstouwden, want normaal eten kon 
je het niet noemen.

Het werd echter tijd weer aan hun ‘za-
ken’ te denken en dat betekende ook 
afscheid nemen van deze vriendelijke 
mensen. “Waar gaan jullie nu heen?”, 
vroeg de boerin belangstellend. En: 
“Waar slapen jullie dan vannacht?’’
“Dat wachten we maar af, ik heb 
goede hoop na de prettige ervaring 
die we hier hebben opgedaan”, bracht 
Annie haar gevoelens onder woorden. 
Blijkbaar was er over de Rotterdamse 
voedselzoeksters gesproken in de 
familie. De boerin kwam met het 
voorstel de boeren in de omgeving 
af te gaan en ’s avonds weer bij haar 
terug te komen om te slapen.
“Meent u dat werkelijk?”, vroegen An-
nie en Rini in koor. “Is dat niet teveel 
gevraagd?”
“Och nee, we moeten el-
kaar toch wat helpen als dat 
nodig is”, sprak de boerin 
hartelijk.

Spinnen
Ondanks hun volle maag, 
gingen ze zo licht als een 
veertje op pad. Geen zorg 
meer waar ze die avond 
terecht zouden komen. 
Annie en Rini besloten 
een paar kilometer door te 
rijden, tot ze in het dorp 
zelf waren en vandaar hun 
operatie te beginnen. Ook 
bij de boerderij die ze daar 
troffen werden ze vrien-
delijk ontvangen. Een oud 
vrouwtje deed open. “Kom 
er maar in, het is koud, hé. 
Jullie lusten zeker wel een 
paar sneden brood met kof-
fie”, en ze liep gelijk naar 
de kast.
“Ja graag, we lusten wel 
wat”, klonk het. “We heb-
ben genoeg, eet maar lekker. Ik ga 
door met mijn werk, ik heb nog heel 
wat te spinnen.’’
“Spinnen”, vroeg Rini verbaasd. “Dat 
doen ze toch in een fabriek?’’
“Maar ik kan het ook. Vroeger als jong 
meisje deed ik dat al.” En ze liet het 
spinnenwiel snorren.

Sprookje
Terwijl Annie at, keek ze geboeid toe. 
Het was ook een aardig tafereeltje. 
Dat vriendelijke oude vrouwtje met 
een wit mutsje, gebogen over het spin-
nenwiel. Annie en Rini hadden nooit 
eerder een spinnenwiel in werking 
gezien. Ze kenden het alleen uit het 
sprookje van Doornroosje en ze waan-
den zich in een ver verleden. In haar 
peinzen werd Annie gestoord door de 

jonge boer die binnenkwam. “Mogge 
dames, al zo vroeg op pad?’’
Hij herinnerde hen er onbedoeld aan 
dat ze hier niet waren voor een buur-
praatje en dus vroeg Annie zakelijk 

of hij voedsel te koop had. “Een half 
roggebrood heb ik wel”, sprak de man 
goedig.
Een half roggebrood woog ongeveer 
vier pond.
“Fijn”, riep Annie verheugd en ze 
kreeg nieuwe moed.
“Onderweg hebben we mensen gezien 
met konijnen en ganzen. Zijn die hier 
in de buurt te koop?”
“Ja, soms wel.”
“Heeft u misschien een konijn voor 
ons?”
“Helaas, maar ik kan jullie wel aan 
een haan helpen.”

Daarop werd tot de aankoop van de 
haan besloten. In gedachten zag Annie 
het verwonderde gezicht van haar 
man voor zich als zij met het beest 

thuiskwam. Maar zo ver was het nog 
lang niet.
Ze stond er evenmin bij stil dat het 
beest onderweg nog afgepakt zou 
kunnen worden door Duitse soldaten 

of andere kwaadwilligen, 
wat gelukkig niet gebeurd 
is. Maar nu moesten ze wel 
proberen ergens anders nog 
een haan te kopen, dan had-
den ze er beiden een.

Vriendelijkheid
“Mogen we de haan en 
het roggebrood vanavond 
komen afhalen”, vroeg An-
nie, want ze wilden elders 
nog hun geluk beproeven. 
Dat was geen probleem en 
welgemoed gingen ze weer 
op pad.
Bij een volgende boerderij 
mochten ze ook binnen-
komen. Ook hier troffen 
ze dezelfde vriendelijk-
heid. Annie vroeg zich in 
gemoede af hoe het toch 
kwam dat de mensen aan 
de ene kant van de IJssel 
veel vriendelijker waren 
dan aan de andere zijde. Ze 
hadden misschien minder 

te missen, maar een vriendelijk woord 
kost toch niets?
Onder het genot van een kop koffie 
maakten ze hun wensen kenbaar. 
Rogge had de boerin niet, maar ze kon 
wel aan haar man vragen of hij een ko-
nijn wilde slachten. Op dat antwoord 
begon een van haar kinderen te huilen. 
Het waren zijn konijnen. Hij huilde zo 
erbarmelijk om zijn konijntje, dat de 
twee voedselzoeksters hun hoop zagen 
vervliegen.
De boer stapte binnen en de boe-
rin legde de situatie uit. Hij stond 
zichtbaar voor een dilemma en zei 
bedachtzaam dat hij wel een haan voor 
hen had. “En ook een paar eieren, als 
jullie dat willen.”

Wordt vervolgd

Barre voedseltocht in hongerwinter (5)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar noor-
delijke 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 schip-
persdochter 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 5.
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Aan het spinnenwiel, tot verbazing van Annie en Rini

Geen konijn, maar wel een haan

Een vriendelijk oud vrouwtje deed de deur open. 
Illustraties Bert Klandermans
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Dubbeldik
Elly van Houte-Vogel (hjvan-
houte@upcmail.nl) schreef: “Elke 
veertien dagen lees ik met veel 
plezier De Oud-Rotterdammer. 
Veel verhalen van Zuid komen 
mij bekend voor, ik ben een echte 
zuiderling. Geboren in 1944 op de 
Groene Hilledijk en opgegroeid tot 
1957 in de Riederlaan, bovenaan 
bij de Randweg. Onze woning 
stond op de hoek Hollandsestraat/
Riederlaan 80, boven slager Sander 
Mostert. Aan de overkant was een 
melkwinkel, waar je losse melk 
kon kopen. Met veel moeite kon ik 
de kan melk, zonder morsen, thuis 
brengen. Dus straat oversteken 
en twee trappen omhoog. Daar 
tegenover was de kruideniers-
winkel van De Zwaluw, waar je 
stroop los uit het vat kocht. Op de 
andere hoek was een filiaal van 
biscuit- en snoepbedrijf C. Jamin. 
In de zomer werd de pakhuisdeur 
in de Hollandsestraat opengezet 
met een plank ertussen, zodat een 

soort toonbank ontstond voor de 
ijsverkoop. Plakken dubbeldik en 
‘pukkies’ op een stokje voor een 
duppie.”

Bouwplaten
“In deze buurt maakte ook onze 
bakker zijn dagelijkse ronde achter 
zijn handkar van de firma J. Jansse 
Wz. die op de hoek Groene Hille-
dijk 172a/Randweg een filiaal had 
en een bakkerij. Onze broodbezor-
ger heette, als ik mij goed herinner, 
Stempfer. De naam is misschien 
verkeerd geschreven, maar hij 
woonde ook in de Riederlaan, 
schuin bij ons aan de overkant. Ik 
weet dat we daar op zondag nog 
wel eens een halfje brood konden 

ophalen, als de broodtrommel leeg 
was. Toen de bakkerij vernieuwd 
was, werd er een open dag gehou-
den. Er werden kartonnen bouwpla-
ten uitgedeeld om een handkar van 
in elkaar te zetten. Mijn vader, die 
altijd aan het knutselen was, had 
een mooi exemplaar gemaakt en 
heeft toen in de bakkerij hele kleine 
broodjes gevraagd om erin te leg-
gen. Die zijn speciaal gebakken en 
pas verwijderd toen ze begonnen te 
schimmelen.’’

Slager Sander Mostert was in de 
jaren zeventig mede-oprichter van 
het voorlopig erkend wijkorgaan 
Hillesluis, dat voortkwam uit een 
actie tegen de geluidsoverlast en 

gevaren van het nu verdwenen NS-
rangeerterrein West-IJsselmonde 
langs de West-Varkenoordseweg. 
Hij was er enige tijd voorzitter van.

Jennie
“Zojuist heb ik aandachtig De 
Oud-Rotterdammers van vorig 
jaar gelezen”, mailt Martin Peeters 
(martinpeeters@hotmail.com). “Ik 
ben in 1939 geboren in Charlois, 
maar woon al een halve eeuw in 
het mooie Zweden. Een schoonzus 
stuurt me regelmatig exemplaren 
van De Oud-Rotterdammer. Ik zat 
op de Bonaventuraschool in de 
Rhoonstraat in Charlois, vlakbij de 
RK-kerk aan de Dorpsweg en daar-
na op de St.-Louis broederschool 
op de Putselaan. Daarna een paar 
jaar hbs (St.Montfort College en 
Avond-hbs) en toen was het werken 
geblazen bij onder andere Croon & 
Co, Petrogas en Snikkers.
Als kind zwierf ik veel door Rot-
terdam, Schiedam en omstreken 
omdat ik een concurrent was van 
de PTT. Het expeditiebedrijf waar 
mijn vader toentertijd werkte (aan 
het Haringvliet en de Coolha-
ven), gaf mij het vertrouwen hun 
rekeningen aan klanten door mij 
persoonlijk te laten bezorgen. Op 
de fiets. Mijn vergoeding bestond 
uit de bespaarde portokosten.
Nu doe ik al jaren een stamboom-
onderzoek. Hiervoor zoek ik ene 
Jennie, die in de Tweebosstraat 
woonde. Zij had een relatie met 
een neef van mij. Die neef is in 
rook opgegaan. Wat ik zou willen 
weten is de eigen naam van deze 
Jennie en eventueel persoonlijke 
gegevens, zoals geboortedatum, 
-plaats en leeftijd. Zij was bekend 
en geliefd rondom het Afrikaan-
derplein. Zij en mijn neef zijn 
blijkbaar zolang bij elkaar geweest, 
dat Jennie tot mijn naaste familie 
gerekend mag worden. Ik heb haar 
echter nooit gekend, omdat ik toen 
al in Zweden woonde. Ik hoop op 
hulp van lezers van De Oud-Rot-
terdammer. Uiteraard blijf ik met 
interesse dit mooie medium lezen, 
waardoor oude herinneringen weer 
kleur en inhoud krijgen.’’

Reacties: reinwol@outlook.com

Lezer J.A. Kooijmans (j.a.kooijmans@gmail.com) is op verzoek van de Heemkring van de 
Belgische gemeente Zutendaal op zoek naar dochter Grietje van het destijds bekende be-
drijf Motorhuis Kees. Kooijmans weet dat het servicepunt halverwege de vorige eeuw in de 
Oranjeboomstraat gevestigd was op nummer 36 ter hoogte van de Steven Hoogendijkstraat. 
Grietje was dochter van eigenaar Kees J. Niewijk. 

Net als Kooijmans was Grietje Niewijk in 1945 uitgezonden naar Zutendaal om aan te sterken in die gemeente. Drie 
maanden verbleven ze in groepsver-
band bij diverse families.
Grietje kan, als zij nog onder ons is, 
een flinke griet geworden zijn van 
ongeveer 85 jaar, net als Kooijmans. 
Hij hoopt dat anderen licht in de 
duisternis kunnen laten schijnen.

Het winkelfiliaal van bakker 
Jansse op de hoek Groene Hil-

ledijk/Randweg. Foto’s verzameling 
Rein Wolters

Grietje van 
Motorhuis 

De kop van de Riederlaan waar Elly van Houte-Vogel woonde

Van de handgemaakte en -beschilderde handkarren werden bouwplaten gemaakt

Geen woning, geen kroning

In 1957 kwam ik als jong agent 
van de politieopleiding bij het 
bureau Centrum in het oude 
hoofdbureau. Na enige tijd werd 
mij aangezegd, dat ik mij moest 
melden bij het bureau BORP aan 
de Westersingel. Dat betekende 
Bijzondere Opdrachten en Reserve 
Politie. Het was de voorloper van 
de huidige Mobiele Eenheid.

Met nog een aantal jonge collega’s werden 
wij uitgerust met een blauwe overall (in 
Rotterdam-Zuid noemden wij dat ‘ketel-
pak’), een oude legerhelm van voor de 
Tweede Wereldoorlog, maar dan blauw 
gespoten en een ‘Hembrug’ geweer met 
bajonet. Het geweer met bajonet was langer 
dan mijn lichaamslengte van 1.73 meter. In 
arrestantenauto’s werden wij vervoerd naar 
de Kralingse Plas. Op het brede grasveld 
moesten wij leren in linie te lopen. Daarbij 
werd het geweer met bajonet vooruit gehou-
den om eventuele stakers of actievoerenden 
te verdrijven. Als Maarten van Rossem van 
het televisieprogramma ‘De slimste mens’ 
dit had gezien, had hij ongetwijfeld gezegd: 
“Wat een armoedig zooitje.”
Ik had, net als veel anderen, mijn militaire 
dienstplicht vervuld en dit was voor ons, 
maar ook voor de toegestroomde kijkers, 
een lachertje. Na een dag ergernis moesten 
we alles weer inleveren en ik ben daarna 
nooit meer opgeroepen. Een jongere col-
lega, die later groepscommandant werd van 
de Mobiele Eenheid, werd als kaderlid terug 
bij bureau Bijzondere Wetten geplaatst. 
In het verre verleden waren wij samen de 
ploegbezetting van het posthuis Charlois. 
Ik bewonderde hem om zijn scherpzinnig-
heid. Maar hij zocht altijd de grenzen van 
de voorschriften, wat de districtsleiding niet 
erg op prijs stelde.
Als hij ‘s morgens asgrauw op het bureau 
kwam, had hij in zijn slaap de hele nare 
geschiedenis van de kroning van Koningin 
Beatrix in Amsterdam weer meegemaakt. 
Hij was toen, op onbekend terrein, met zijn 
groep in een hoek gedreven en door hon-
derden betogers met straattegels bekogeld. 
Dankzij de afweerschermen brachten ze 
het er levend vanaf. Zodra ik het merkte, 
lokte ik dat verhaal uit. Wel zeven maal heb 
ik het gehoord en het was voor hem een 
uitlaatklep. Professionele hulp was nog ver 
weg en ik liet hem maar praten. Gelukkig 
werden wij daarbij nooit gestoord. Hij was 
zelf misschien nog wel het meest verwon-
derd dat er niemand uit zijn groep geschoten 
had! In sport was hij vreselijk fanatiek, 
tegen het gevaarlijke aan. Ik kreeg soms de 
indruk, dat ik zijn enige uitlaatklep was! 
Onze oude postcommandant had onder zijn 
opa gediend en vertelde mij, dat hij als twee 
druppels water daarop leek. Na veel proble-
men is hij helaas jong overleden.

Aad de Knegt

NASCHRIFT REDACTIE: Vorige week 
bereikte ons het trieste bericht dat oud-
politieman Aad de Knegt (85) donderdag 
14 januari is overleden. Jarenlang leverde 
hij regelmatig bijdragen aan onze krant. Wij 
wensen zijn familie, vrienden en bekenden 
veel sterkte met dit verlies.
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De oorlog was erger
We leven in een onzekere tijd. Er 
is een onzichtbare vijand, die ons 
de nodige beperkingen oplegt. Die 
mensen ziek tot ernstig ziek maakt en 
soms doet overlijden. En al probeert 
onze overheid alles in goede banen te 
leiden, het lijkt niet erg te lukken. Men 
is het niet eens met elkaars ideeën en 
zo ontstaat er een beetje een zwalkend 
beleid. Het is ook voor iedereen een 
nieuw fenomeen. En bovendien is 
het wereldwijd en daardoor minder 
grijpbaar. Deze vijand is onzichtbaar, 
je hoort of ruikt hem niet en toch kan 
hij zomaar naast of voor je staan. Hij 
beperkt ons in onze vrijheid en dat is 
vervelend. We kunnen daar niet zo 
goed tegen.
Veel lezers van deze krant zullen 
de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Hun kinderen kennen 
wellicht de verhalen. Toen was er 
ook een vijand. Deze vijand was wel 
zichtbaar en hoorbaar. Hij marcheerde 
door onze straten en vloog door ons 
luchtruim. Hij boezemde ons angst 
in en ook hij beperkte onze vrijheid. 
Hij leverde een hele bevolkingsgroep 
uit aan de dood en wel met opzet. Hij 
onderdrukte en verraadde. Hij haalde 
onze mannen, zoons en broers uit de 
gezinnen om voor ze te werken tot ze 
erbij neervielen. Op het laatst nam hij 
ons het licht af, onze warmte en het 
ergste, ons voedsel. Hij probeerde ons 
op de knieën te krijgen door ons uit te 
hongeren. Er was niets meer te koop, 
er waren ook geen feestjes mogelijk, 
geen nieuwe fiets, step of rolschaat-
sen. Wij beschikten niet over een 
telefoon, geen TV en al helemaal geen 
computer of internet.
Enige tijd geleden hoorde ik een me-
vrouw op een zekere leeftijd zeggen: 
“De oorlog was erger.” Dat zette me 
behoorlijk aan het denken.
Wij hebben nu bijna allemaal een 
telefoon, we hebben vrije radio met 
ontelbare zenders, een televisie, met 
dezelfde mogelijkheden. De meesten 

van ons beschikken over internet en 
zijn daardoor in staat over heel de we-
reld te surfen. We kunnen elkaar zien, 
zelfs als we eindeloos ver van elkaar 
vandaan zijn. Er zijn sociale media zo-
als facebook en diverse andere moge-
lijkheden. Het belangrijkste is echter 
dat we, een enkele trieste uitzondering 
daargelaten, wonen in verwarmde hui-
zen en dat we dagelijks behoorlijk te 
eten hebben. Kortom, we hebben alles 
wat we nodig hebben, we zijn door en 
door verwend. We hebben gewoon de 
tijd mee gehad. Vooral onze jongeren 
kennen nauwelijks beperkingen. Sinds 
hun geboorte was alles uitstekend ge-
regeld, zodat ze niets tekort kwamen. 
Hun wensen worden bijna vervuld 
voor ze uitgesproken zijn. Zij zijn er 
niet schuldig aan dat ze er moeite mee 
hebben een stapje terug te doen, maar 
wij ouderen zouden ze dat moeten 
voorleven. En wel zonder te klagen. 

Natuurlijk, het is niet leuk en af en 
toe knap lastig en de onzekerheid is 
buitengewoon vervelend, maar toch, 
laten we nuchter zijn. Is het zo erg 
eens niet te winkelen om de zoveelste 
trui, broek of paar schoenen te kopen. 
Is het zo erg eens een tijdje niet tot 
in de nacht te hossen op veel te harde 
muziek. In moeilijke tijden komt er 
vaak veel creativiteit naar boven. Daar 
zien we gelukkig ook voorbeelden 
van. En nu is er nieuwe hoop door de 
snel ontwikkelde vaccins. Laten we 
ons vooral goed gedragen.
Er zijn bijzonder beroerde situaties. 
Daar moet ook zeer goed naar worden 
gekeken en op worden geanticipeerd. 
Maar wanneer je een beetje uit de voe-
ten kunt, is er voor de meeste proble-
men wel een oplossing te bedenken. 
Die mevrouw die zei dat de oorlog 
erger was, zei erbij dat we niet teveel 
moeten tobben en zeuren. Ik herinner 

mij niet meer precies hoe ze het zei, 
maar het raakte me. Daarom roep ik 
iedereen op positief in het leven te 
blijven staan en zo ook een steentje 
bij te dragen aan het oplossen van het 
probleem Covid 19. En dat zonder 
teveel te klagen, want “DE OORLOG 
WAS ERGER”.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Melkboer
Ik wil graag reageren op het verhaal 
van de melkboer Piet van Vliet. Ik 
heb er gewerkt in 1961 tot september. 
Daarna ben ik naar C&A gegaan, 
zo’n dertig jaar. Bij Van Vliet was 
het zwaar werk. Melkkratten met 112 
flessen glas, 3Es limonade enzovoorts. 
Alie en d’r zus en dochter en Piet 
zelf hielpen mee. Altijd bukken voor 
de kaas en vleeswaren. Lange dagen 

voor zo’n dertig gulden per week. 
Bij bakker Jansse kon je werken voor 
15 gulden per week. Ik woonde in 
de Oostervantstraat bij het politiebu-
reau. Kwam veel bij Tineke Bots en 
familie op nummer 12 in de Graaf 
Florisstraat. Daar waren een kapper 
en bontzaak. Er woonden heel veel 
jongeren in de buurt. In die tijd had je 
op iedere hoek een winkel waar je kon 
werken. Bij Jamin, Van Asperen, Van 
Hal en de patatzaak.

Hennie Visser
Ameidestraat 282
3042 DC Rotterdam

Rangeerterrein
Ik wil enig commentaar leveren op de 
reacties van enige tijd geleden in ‘Ken 
je dit nog’ over het rangeerterrein IJs-
selmonde. Er wordt gesproken over de 
Luchtbrug. In de Tweede Rosestraat 
was een bewaakte overweg, die twee 
kruisingen had, namelijk voor het 
wegverkeer en de tramlijn van de 
RTM, kruisende de spooraansluiting 
Ijsselmonde-Handelsterrein/locde-
pot Feijenoord. Deze kruising werd 
bewaakt/beveiligd door een bediende 
overweg. De bediening gebeurde door 
post K (gesitueerd onder de loopbrug). 
Daar de overweg door rangeerwerk-
zaamheden soms lang gesloten bleef, 
werd er voor de voetgangers en 
fietsers een loopbrug aangelegd. Deze 
brug heette officieel de Rosebrug 
(in de volksmond de luchtbrug). Het 
viaduct dat gebouwd was tussen de 
Oranjeboomstraat en de Hilledijk was 
het Varkenoordse viaduct, met volgens 
mij een halte van Lijn 2 Rtd CS – 
Charlois aan de kant van de Westvar-
kenoordse kade. Het gebouwtje naast 
post T was het dienstgebouw van Weg 
en Werken. Voor de liefhebbers: er 
zijn veel foto’s en tekst over te zien op 
www.FeijenoordseMeesters.nl

J. Ossebaar
j.ossebaar@versatel.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Januari 1940, op wintersport in 
Rotterdam 

Een helaas onbekende amateurfilmer 
ging in de zeer strenge winter van 1940 
met zijn vrouw naar het toen vrijwel 
onbebouwde Land van Hoboken, bij 
het centrum van Rotterdam. Door de 
vorst en de sneeuw was het gebied een 
aantrekkelijk terrein geworden voor 
wintersporten. Dat was daardoor een 
mooie afleiding in de tijd van oorlogs-
dreiging en mobilisatie, die onze filmer 
in schitterende beelden heeft vastgelegd. 
Dat filmpje heb ik nu opgepoetst en van geluid voorzien. Daarin heb ik zijn vrouw als verteller laten optreden. We zien 
de Westersingel en in het park wordt geschaatst en geijshockeyd en auto’s slepen skiërs en kinderen met sleeën. Tegen de 
achtergrond van Museum Boijmans van Beuningen, het toenmalige Unilevergebouw, en de moderne villa`s van Huize 
Sonneveld en het Chabotmuseum slingeren lange rijen schaatsers over een lange baan in het open veld. Zich er nog on-
bewust van dat, op 14 mei op die plek wéér veel mensen zouden komen, maar dan op de vlucht voor het grote bombarde-
ment van Rotterdam.

Bas Romeijn
06-38589574
basromeijnfilms@upcmail.nl
Blog: http://basromeijnfilms.blogspot.com
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Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  

                  

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

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

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

  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
 De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)                     
 te incasseren van IBAN                                                                               tnv

     Handtekening:
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. holte in een heuvel of berg; 7. kindervoertuig; 12. schaaltje; 13. roosvormige versiering; 14. gymnastiektoestel; 15. in-
houdsmaat (afk.); 17. eiland in Indonesië; 19. geneesheer; 21. selenium (scheik. (afk.); 22. dun en mager; 24. prijs van de 
wetenschap; 27. schuurmiddelmerk; 28. aardig en teder; 30. Amerikaanse geheime dienst (afk.); 31. lidwoord; 32. nette 
vrouw; 33. boomsoort; 35. een loot bevestigen; 37. Fries voor moeder; 38. man met veel ervaring; 41. droog en kaal; 42. 
kleine slokjes nemen; 44. gespitste mond; 46. melkklier; 47. deel van het oog; 48. plaats in Duitsland; 49. god van de 
liefde; 50. niet kapot; 52. deel van een camera; 54. roofdier in de poolstreek; 56. leidinggevend persoon; 58. paardenbor-
stel; 61. bergweide; 62. condens of damp; 64. vochtig koud; 65. plaats in Noord-Holland; 67. geheel gevuld; 68. insect; 70. 
huidverharding; 72. kledingstuk; 73. dienster in een bar; 76. bloeimaand; 77. buisverlichting (afk.); 78. knobbel; 79. vlees 
aan stokje geregen; 81. gewicht (afk.); 82. kever; 83. verdieping; 84. asvaas; 86. dorpel of opstapje; 87. niet veel uitvoeren.
Verticaal
1. Italiaans eiland; 2. maanstand (afk.); 3. boogbal bij tennis; 4. land in het Midden-Oosten; 5. wiegje van Jezus; 6. bevro-
ren neerslag; 7. sterk naar een punt kijken; 8. delfstof; 9. onderricht; 10. te koop (afk.); 11. Europeaan; 16. soort dakbedek-
king; 18. roem of eer; 20. rivier in Nederland; 21. deel van een dobber; 23. slim en listig; 25. afloop (slot); 26. boomvrucht; 
27. fatale vrouw; 29. hoofddeksel voor wielrenners; 32. lage drukgebied; 34. Nederlandse tv-omroep; 36. bladerdeeg 
gebakje; 37. Chinese vermicelli; 39. Spaans wijngebied; 40. kweker; 42. land in Afrika; 43. verwoestende virusziekte; 45. 
ogenblik; 46. nachtroofvogel; 51. rivier in Utrecht; 53. hoogste punt van een huis; 54. prehistorische periode; 55. merk in 
vaarwater; 56. riviervis; 57. half (Latijn); 59. vangwerktuig; 60. minderen; 62. hutspotgroente; 63. tweekleppig weekdier; 
66. roeipen; 67. tuimeling; 69. uitroep van berusting; 71. waterdoorlatend; 73. boertje; 74. geestdrift; 75. pennenkoker; 78. 
explosief; 80. lof en roem; 82. voorzetsel; 85. nummer (afk.).

De oplossing van de puzzel in de eerste krant van het jaar was ditmaal eigenlijk een stelling en luidde:

Vuurwerk moet echt worden verboden

U kunt het daar mee eens zijn of niet. In ieder geval hadden weer veel mensen de juist oplossing gevonden en inge-
stuurd. Onder hen verlootten wij vijf exemplaren van het boek ‘Kanjer’ over zangeres Rita Young. De prijzen gaan 
naar: A. v.d. Schoor, André Miltenburg, Ben Feijsman, Bets Nouwens en Kees de Grijp.

Als puzzelprijs hebben we ditmaal een bijzonder boekje dat u kunt winnen. Een collectors item van 15 jaar oud. 

Want toen bundelden wij de eerste 33 columns van Gerard Cox 
die in 2005 en 2006 in onze krant stonden. Het boekje is al ge-
ruime tijd uitverkocht, maar in ons magazijn vonden we nog vijf 
exemplaren.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending voor DONDERDAG 5 FEBRUARI 2021 bij ons 
binnen is.

U kunt de oplossing sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rot-
terdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel 
ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. holte in een heuvel of berg; 7. kindervoertuig; 12. schaaltje; 13. roosvormige versiering;
14. gymnastiektoestel; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. eiland in Indonesië; 19. geneesheer; 21. selenium
(scheik. (afk.); 22. dun en mager; 24. prijs van de wetenschap; 27. schuurmiddelmerk; 28. aardig en
teder; 30. Amerikaanse geheime dienst (afk.); 31. lidwoord; 32. nette vrouw; 33. boomsoort; 35. een
loot bevestigen; 37. Fries voor moeder; 38. man met veel ervaring; 41. droog en kaal; 42. kleine slokjes
nemen; 44. gespitste mond; 46. melkklier; 47. deel van het oog; 48. plaats in Duitsland; 49. god van de
liefde; 50. niet kapot; 52. deel van een camera; 54. roofdier in de poolstreek; 56. leidinggevend per-
soon; 58. paardenborstel; 61. bergweide; 62. condens of damp; 64. vochtig koud; 65. plaats in Noord-
Holland; 67. geheel gevuld; 68. insect; 70. huidverharding; 72. kledingstuk; 73. dienster in een bar; 76.
bloeimaand; 77. buisverlichting (afk.); 78. knobbel; 79. vlees aan stokje geregen; 81. gewicht (afk.); 82.
kever; 83. verdieping; 84. asvaas; 86. dorpel of opstapje; 87. niet veel uitvoeren.

Verticaal 1. Italiaans eiland; 2. maanstand (afk.); 3. boogbal bij tennis; 4. land in het Midden-Oosten;
5. wiegje van Jezus; 6. bevroren neerslag; 7. sterk naar een punt kijken; 8. delfstof; 9. onderricht; 10. te
koop (afk.); 11. Europeaan; 16. soort dakbedekking; 18. roem of eer; 20. rivier in Nederland; 21. deel
van een dobber; 23. slim en listig; 25. afloop (slot); 26. boomvrucht; 27. fatale vrouw; 29. hoofddeksel
voor wielrenners; 32. lage drukgebied; 34. Nederlandse tv-omroep; 36. bladerdeeg gebakje; 37. Chine-
se vermicelli; 39. Spaans wijngebied; 40. kweker; 42. land in Afrika; 43. verwoestende virusziekte; 45.
ogenblik; 46. nachtroofvogel; 51. rivier in Utrecht; 53. hoogste punt van een huis; 54. prehistorische
periode; 55. merk in vaarwater; 56. riviervis; 57. half (Latijn); 59. vangwerktuig; 60. minderen; 62. hut-
spotgroente; 63. tweekleppig weekdier; 66. roeipen; 67. tuimeling; 69. uitroep van berusting; 71. water-
doorlatend; 73. boertje; 74. geestdrift; 75. pennenkoker; 78. explosief; 80. lof en roem; 82. voorzetsel;
85. nummer (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Holland Amerika Lijn
In De Oud-Rotterdammer van 21 juli 
zijn twee pagina’s geschreven over 
het ss Rotterdam in de jaren 1959/60. 
Als voorzitter van het bestuur van de 
HAL-Vereniging De Lijn heb ik deze 
publicatie als boeiend en interessant 
ervaren. De Vereniging De Lijn is er 
niet alleen voor oud-werknemers van 
de Holland Amerika Lijn, maar ook 
voor iedereen die de geschiedenis van 
deze roemruchte rederij een warm hart 
toedraagt. Ik zou dan ook een oproep 
willen doen of er lezers zijn, die in het 
bezit zijn van ervaringen, leuke ver-
halen, gegevens of beeldmateriaal van 
de HAL, deze met ons willen delen. 
Zijn er nog bekenden uit die periode? 
Neem contact met mij op.

Martien Hoegen
06-22660499
info@verenigingdelijn.nl

Boeken te koop en gezocht
Te koop aangeboden: molenboeken en 
molenkaarten, boeken over Heijplaat 
in verzet en oorlogsverhalen, verhalen 
van Rotterdamse misdrijven. Gezocht: 
het boek ‘Boefje’ van de heer Brusse.

G. Kramer
Ilpenstein 20
3085 DM Rotterdam
010-4803501

Herenschoenen
Kan ik iemand blij maken die wel op 
grote voet leeft, maar uit een minder 
grote portemonnee? Gratis Af te halen 
in Krimpen aan den IJssel; drie paar 
heren schoenen mt 11’5/12,5. Niet of 
nauwelijks gedragen. Merken 2x van 
Bommel, 1x Schaffelaar.

G.de Bruin
bruinvis@caiway.nl

Honderd Rotterdamse kinder-
boeken
Op de site van het Stadsarchief 
Rotterdam is ons boek ‘Honderd Rot-
terdamse Jeugdboeken 1900-1965’ in 
te zien en te downloaden. Het betreft 
boeken die geheel of grotendeels in 
de Maasstad spelen en dus, zeker voor 
oudere Rotterdammers, een senti-
mental journey naar hun jeugd zullen 
zijn. Maar ook voor jongeren is het 
interessant te zien wat men vroeger las 
en hoe de lectuur van toen verschilt 
met die van nu. Zowel het vooroor-
logse als het naoorlogse Rotterdam 
komen uitgebreid aan bod, inclusief 
de donkere oorlogsjaren. Kortom, een 
feest der herkenning of een fascine-
rende kennismaking. Het is als volgt 
te vinden:
- ga naar https://stadsarchief.rot-
terdam.nl/
- ga naar de bibliotheek en zoek op 
trefwoord jeugdboeken; klik ons boek 

aan, en daarna de voorpagina

Dick Venema
Werkgroep Rotterdamse Kinderboe-
ken
d.venema@casema.nl

Gezocht voor reünie
Gezocht voor een reünie na 51 jaar: 
de volgende oud-dienstplichtigen, 
huzaren van het 1e Peloton 41 ZVE 
Seedorf van 01-07-1969 – 01-07-
1970, om elkaar nog eens te kunnen 
zien: D.J.Quarles van Ufford, 
N.Lewis, D.Noorzij, J.Onderwater, 
J.Phillipsen, P.Ruitenberg, L.Schrader, 
H.Vonk, T.Weggen, T.J.Rijnders, 
J.Stoel, J.Tuin, J.v.Velzen, 
J.Veraar, T.Snijders, N.Aertssen, 
P.Blokker, P.Brok, T. de Bruin, 
J.Deykers, W.Develing, L.Gruiters, 
L.v.d.Hoogenband, S.Huienga, J.Jonk, 
T.Josemanders, H.Kamperman, J.Kon, 
R.Kruitbosch, M. Laumen, W.Menger, 
E.Moddejongen, J.Nagtegaal, J v.d. 
Plas. Al deze mannen zijn rond de 71 
jaar. Graag een berichtje met mobiele 
telefoonnummer en/
of e-mail adres aan 
Hendrik43geys@
gmail.com.

Hans Geysendor-
pher
Gerrit Fortuin

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Wie herkent deze foto met Willem Kreuk?

De vader van mijn man zit op de foto met opgerolde hemdsmouwen en een 
sigaret in zijn hand. Hij heet Willem Kreuk en is geboren op 18 januari 1906. 
Wellicht is er iemand (een kind of kindskind van iemand op de foto) die kan 
vertellen waar en wanneer deze foto is gemaakt. Bij voorbaat hartelijk dank.

Eveline Heijmans
eheijmans@caiway.nl

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

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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Horizontaal 1. holte in een heuvel of berg; 7. kindervoertuig; 12. schaaltje; 13. roosvormige versiering;
14. gymnastiektoestel; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. eiland in Indonesië; 19. geneesheer; 21. selenium
(scheik. (afk.); 22. dun en mager; 24. prijs van de wetenschap; 27. schuurmiddelmerk; 28. aardig en
teder; 30. Amerikaanse geheime dienst (afk.); 31. lidwoord; 32. nette vrouw; 33. boomsoort; 35. een
loot bevestigen; 37. Fries voor moeder; 38. man met veel ervaring; 41. droog en kaal; 42. kleine slokjes
nemen; 44. gespitste mond; 46. melkklier; 47. deel van het oog; 48. plaats in Duitsland; 49. god van de
liefde; 50. niet kapot; 52. deel van een camera; 54. roofdier in de poolstreek; 56. leidinggevend per-
soon; 58. paardenborstel; 61. bergweide; 62. condens of damp; 64. vochtig koud; 65. plaats in Noord-
Holland; 67. geheel gevuld; 68. insect; 70. huidverharding; 72. kledingstuk; 73. dienster in een bar; 76.
bloeimaand; 77. buisverlichting (afk.); 78. knobbel; 79. vlees aan stokje geregen; 81. gewicht (afk.); 82.
kever; 83. verdieping; 84. asvaas; 86. dorpel of opstapje; 87. niet veel uitvoeren.

Verticaal 1. Italiaans eiland; 2. maanstand (afk.); 3. boogbal bij tennis; 4. land in het Midden-Oosten;
5. wiegje van Jezus; 6. bevroren neerslag; 7. sterk naar een punt kijken; 8. delfstof; 9. onderricht; 10. te
koop (afk.); 11. Europeaan; 16. soort dakbedekking; 18. roem of eer; 20. rivier in Nederland; 21. deel
van een dobber; 23. slim en listig; 25. afloop (slot); 26. boomvrucht; 27. fatale vrouw; 29. hoofddeksel
voor wielrenners; 32. lage drukgebied; 34. Nederlandse tv-omroep; 36. bladerdeeg gebakje; 37. Chine-
se vermicelli; 39. Spaans wijngebied; 40. kweker; 42. land in Afrika; 43. verwoestende virusziekte; 45.
ogenblik; 46. nachtroofvogel; 51. rivier in Utrecht; 53. hoogste punt van een huis; 54. prehistorische
periode; 55. merk in vaarwater; 56. riviervis; 57. half (Latijn); 59. vangwerktuig; 60. minderen; 62. hut-
spotgroente; 63. tweekleppig weekdier; 66. roeipen; 67. tuimeling; 69. uitroep van berusting; 71. water-
doorlatend; 73. boertje; 74. geestdrift; 75. pennenkoker; 78. explosief; 80. lof en roem; 82. voorzetsel;
85. nummer (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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       U wast uw 
         handen toch 
         ook met water? 

0341 23 45 00

maakt het u gemakkelijk

NIEUWJAARSACTIE

Velunova_Oud-Rotterdammer_1/1-inloopdouche_douchwc_255x367mm_18012021_Nieuwjaarsactie.indd   1 18-01-21   18:11
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