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Mond houden en stilzitten bij de kapper
We mogen weer naar de
kapper! En velen van ons
zijn daar heel blij mee. In de
afgelopen coronamaanden
werd wat afgetobd met tondeuses en scharen. Dan laat
je toch liever een vakman of
vakvrouw op je haar los. Wim
van der Klein deed de hele
kappersstory in deze tijd terugdenken aan de bezoekjes
aan de kapper in z’n jeugd. Hij
schreef er dit verhaal over.
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Had u dat nou ook als kind bij de
kapper? Dat lekkere gevoel als de man
met zijn tondeuse ter hoogte van je
achterhoofd bezig was. Kon ik zomaar
wegzwijmelen van dat gekriebel om
met een ruk aan mijn oor tot de orde
geroepen te worden.
Stekelvarken
Er werd eigenlijk nooit aan mij persoonlijk gevraagd hoe ik het geknipt
zou willen hebben. Je had gewoon
niks te vertellen en moest je mond
houden en stil zitten. “Gewoon kort”,
zei mijn moeder altijd. Nog net geen
bloempotmodel, al scheelde het niet
veel. Het kon mij eerlijk gezegd ook
niet echt boeien, hoor. Zo bewust
bezig met mijn uiterlijk als mijn
kleinzoon Casper van 12 tegenwoordig al is, was ik nog lang niet. Ik denk
dat ik een jaar of achttien was dat ik
als een hippie met het haar tot op mijn
schouders popfestivals bezocht.
Ik vond het achteraf gezien trouwens
wel wonderlijk dat mijn kapsel in
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mijn kindertijd van voren zo schuin
werd weggeknipt. Je moest wel een
hele pot Brylcreem gebruiken wilde je
dat haar van mij een beetje in model
krijgen. Iets wat ik nooit gebruikte
trouwens. Tot mijn moeder opeens het
model ‘bibob’ introduceerde. Geen
idee wat ze bedoelde en hoe ze daar
nu weer op kwam, tot ik in de spiegel
keek. Een stekelvarken dus en dat was
ook precies waar ik op school mee
uitgescholden werd. Wel makkelijk
kammen. Effe een borstel door je haar
en klaar was je.
Om centjes op de kapper te besparen
kregen we een mannetje in huis die
alle kinderen van ons gezin onder handen nam. Zittend op een eetkamerstoel
in de slaapkamer van mijn ouders,
met een laken om de schouders, werd
je onder handen genomen. Het was
een al wat oudere heer, die moeizaam
hijgend zijn werk deed en niet bepaald
vriendelijk was. Hardhandig drukte
hij je hoofd in de juiste stand. Maar
het allerergste vond ik, terwijl je met
je gezicht ter hoogte van zijn kruis
zat, de urinelucht die je neus binnen
drong. Misselijk wachtte je op het

Coupe ‘stekelvarken’...

verlossende woord dat ie klaar was.
Om meteen naar je kamer te rennen en
je trui, blouse en hemd uit te trekken.
Gekriebel
Gek eigenlijk dat dezelfde haren die
je dagelijks op je hoofd draagt zo’n
gekriebel op je lijf teweeg kunnen
brengen. En ik ben al zo gevoelig
voor jeuk. Een wollen trui kan me tot
wanhoop brengen. De goede raadgevingen, als het leggen in een vriezer
van die trui ten spijt. En laten we nu
tijdens de vele wisselingen van model
en kleur van ons uniform bij Van Gend
& Loos juist een prachtig stoere, maar
echt wollen donkerblauwe commandotrui als onderdeel krijgen. Nooit
gedragen dus. Net als de zelf gebreide
wollen sjaal die je met Sint Nicolaas
kreeg. Nee, die was ook niet aan mij
besteed.
Drollenvanger
Een blouse met een pullover op een
korte broek was eigenlijk steevast wat
je droeg in je kindertijd. Een soort trui
over je blouse zeg maar. Natuurlijk
waren er ook kinderen in de klas met
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lange broeken. Nog wel iets te kort
door te lang dragen. “Zeker hoog
water in het dorp?”, werd er dan
meesmuilend geroepen. Maar er was
ook een knul van betere komaf, die in
de klas driekwart broeken met lange
kousen droeg. Zoiets als Kuifje zeg
maar. Een drollenvanger, ja. Maar
mijn outﬁt bestond steevast uit een
korte broek. En ja, ook in de winter
dus, met de kousen tot de knie opgetrokken. Rooie knietjes van de kou op
de ﬁets, maar je wist niet beter. Kaplaarzen als het regende, sandalen als
het droog was. Had iets met centjes te
maken. Het gebrek er aan om precies
te zijn. Het werk van mijn vader in
de schooladministratie was geen
vetpot en mijn moeder was er voor het
huishouden. Als apothekersassistente,
het werk dat ze deed voor ze trouwde,
zou een prima bijverdienste kunnen
betekenen, maar dat deed je nog niet
in die tijd. Wie moest er dan voor de
kleine kinderen zorgen, de boodschappen in huis halen en de was doen?

doen in het huishouden. Ja, tijdens het
lezen van zijn krant mopperend zijn
benen optillen als mijn moeder met de
rolveger en later met de stofzuiger in
de weer was.
Er is wel veel veranderd in al die
jaren. Zelf heb ik altijd volop meegeholpen in het huishouden. Druk
in de weer met de verzorging van de
kinderen, de was en de stofzuiger.
Mijn overhemden strijk ik al vanaf
het moment dat ik bij Van Gend &
Loos in dienst kwam. Ja, daar waren
een lichtblauw overhemd en zwarte
stropdas verplicht. Netjes in het dikke,
grijze, wollige en in de zomer veel te
warme kriebeluniform. Met de sokken
van de ﬁrma en de verplichte zware
werkschoenen met stalen neuzen, die
je hielen de eerste weken van het dragen teisterden en de nodige wonden
veroorzaakten. Maar je had het er
allemaal voor over, omdat je droom
uitkwam en het voor jouw mooiste
werk van de wereld deed. Het rijden
met een vrachtwagen.

Vrachtwagen
Mijn vader heb ik nooit wat zien

Wim van der Klein
06-36305876

Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de Heritage Auctions
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.

facebook.com/deoud.rotterdammer.9
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Miedema en Zn. Is verhuisd!
010 413 25 82

24 uur per dag bereikbaar.

Wij zijn er om u te helpen

Najaarsactie
Najaarsactie
2020
2020

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

Meubelstoffeerderij Miedema en Zn.
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn
wij verhuisd van Kleiweg 135B naar
nummer 127 B’’, meldt het familiebedrijf dat na ruim 15 jaar moest verhuizen. Het huis nummer 127B blijkt
uiteindelijk de plek te zijn om te kun-Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door
nen door groeien. Het is een prachtigde kleine details. Door aandacht en kennis van
zaken. Door rust en planning.
gerenoveerde winkelruimte die groter
is dan de oude stek.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
taboe tot
een modieuze
Of het nu klasblikvanger.met
uitvaart
moet
worden omringd
en respect.
siek is inzorg
de decoratieve
en florale stijl, ongebrui--

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
Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uitbreiden 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 muurontwerp. Behang is uitgegroeid van een absoluut
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kelijk met grafische patronen, ruiten en strepen of
liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekomstige collectie fabric on the wall geeft grote en
kleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort
verkrijgbaar)
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“Maar we vergeten niet waar we echt goed in
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties houden 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.”
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• Sta-op
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
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Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

Reparatie klaar terwijl u wacht!


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

Uw tandprotheticus

Onze tandprotheticus

wordt beoordeelt met een:
 
www.kunstgebittenrotterdam.nl

info@kunstgebittenrotterdam.nl


9.6

        
Kunstgebitten Rotterdam
Geldig van 19
19september
24oktober;
vraag
een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.Lid van
t/m 24
oktober;
010 vraag
- 4101679
Utenhagestraat
192-Dt/m
3083 VV Rotterdam
Kunstgebitten Rotterdam

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto
meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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De terugkeer van de gebroken plaat
Bij de foto van ‘Ken je dit
nog?’ nummer 235 maakte
mijn hart even een sprongetje. Het monument van de artiest Louis Davids, want daar
gaat het om, werd door kunstenaar Mathieu Ficheroux
ontworpen en gemaakt.
Mathieu Ficheroux is de broer
van mijn vader, dus ik ben het
nichtje van Mathieu en heet
Trudy Ficheroux.
Mathieu Ficheroux was in de jaren
zestig tot tachtig een bekende kunstenaar in Rotterdam en omstreken.
Hij kreeg geregeld opdrachten van
de gemeente Rotterdam en maakte
bijvoorbeeld het muurportret van
Multatuli in 1975 (Mauritsweg/Van
Oldebarneveldtstraat), ijzeren Thonetstoelen als straatmeubilair in het
centrum in 1978 en 1979 (die waren al
snel gestolen!) en het monument van
het vergeten bombardement met de
cijfers van de datum, 31-3-1943, aan
het Grote Visserijplein in 1993.
En dus ook de opdracht een monument voor Louis Davids te ontwerpen,
ter nagedachtenis aan een groot zanger
en artiest in die tijd, honderd jaar
geleden. Het werd een gebroken grammofoonplaat, omdat je honderd jaar
geleden naar de radio kon luisteren of
zijn liedjes afspelen op de grammo-

Burgemeester Peper en Mathieu Ficheroux (midden) onthulden op 19 december 1983 het oorspronkelijke monument ter nagedachtenis aan Louis Davids.

foonplaat. Liedjes met kleine en grote
levensdrama’s, waar een ieder zich
toentertijd in bevond en die iedereen
meemaakte, maakten Louis Davids
geliefd.
Arm artiestengezin
Zelf kwam Louis Davids uit een arm
artiestengezin, van Joodse afkomst,
dus het was uit het leven gegrepen.
Een gebroken grammofoonplaat geeft
weer dat de platen braken en bescha-

digden en zo ook de mens.
Zandstraat
Louis Davids woonde in zijn jeugd na
1883 in de Zandstraat in Rotterdam
en daarom is het monument daar in de
buurt geplaatst in 1983, op het Raamplein in aanwezigheid van Mathieu
Ficheroux, burgemeester Bram Peper
en de partner van Ficheroux, Marianne
Smit.
Jaren later is het wegens renovatie

van het Raamplein opgeslagen door
de gemeente Rotterdam. Er werd op
het Raamplein een nieuw Stadstimmerhuis gebouwd en toen begon de
zoektocht naar het monument. Waar is
het gebleven?
Teruggeplaatst
Door het regelmatig onder de aandacht
te brengen in De Oud-Rotterdammer,
in de rubriek van Gerard Cox, de
speurtocht van de inmiddels weduwe

Marianne Smit en haar broer Jan Smit
(van ‘Made in Rotterdam’ en B.made)
en Rotterdammers is het monument
gevonden, gerenoveerd en teruggeplaatst op het Raamplein met de
onthulling op 13 maart 2016, waarvan
ik als nichtje getuige mocht zijn.
Trudy Ficheroux
t.ficheroux@gmail.com

CCtje Film
Nou, ik denk dat we een leuke film hebben gedraaid. Deo volente,
of eigenlijk Corona volente, zal ie in de herfst te zien zijn. Er moet
natuurlijk nog veel aan gebeuren. Ik weet het niet precies maar
het zou best eens kunnen dat ze zo’n drie à vier uur materiaal
hebben en een film is natuurlijk niet langer dan anderhalf. Dus nu
begint het zogenaamde monteren en dat is net zo belangrijk en
ingrijpend als ons werk van de afgelopen maand.

c foto burosolo.nl

Als het resultaat zo tegen oktober klaar
is moet je maar hopen dat bepaalde
scenes waar je enorm je best op hebt
gedaan en waar je veel van verwachtte
er nog in zitten. Dat is wel eens bijzonder pijnlijk voor kleine rollen die er om
de een of andere reden gewoon zijn uitgeknipt. Nou had ik de eer de hoofdrol
te spelen dus ik ga er van uit dat er van
mij voldoende over zal blijven.

Cox Column

Het verhaal speelt zich af in ons geliefde Rotjeknor en op het eiland Bonaire,
en op dat laatste eiland waren we dus
een maand bezig. Het was hard werken
mensen, van zeven uur ’s ochtends tot
zeven uur ’s avonds, of van een uur in
de middag tot twaalf uur ’s nachts. En
dat bij dertig graden in de brandende
zon. Ik kan goed tegen de warmte
dus ik sloeg me er wel doorheen. Wij

allemaal trouwens. We hadden een
ideale cast met veel Rotterdammers, de
film is sowieso erg Rotterdams, en met
mensen als Joke, Richard Groenendijk,
Loes Luca en Frederique Spigt, om er
maar een paar te noemen kun je uit vissen gaan. Geen problemen, geen onnodige moeilijkheden, lekker werken en
veel lachen. Minstens zo belangrijk zijn
de technische lieden, de zogenaamde
crew. De cameraman, de geluidsman,
de lichtman en die allemaal met weer
mensen om zich heen ter assistentie,
lui die zorgen dat de locatie er bij ligt
zoals het moet, de meiden van de make
up en de kleding, ze waren allemaal
top en dat is minimaal de helft van het
werk.
Over de film zelf kan ik om publiciteitsredenen niet veel vertellen. Zoals

gezegd een zeer Rotterdams verhaal,
grotendeels geschreven door Maria
Goos, en die kent u nog wel van een
paar uitgelezen televisieseries, denk
aan “Oud geld”.
Wat een enorme opsteker was: Op
Bonaire was van de Corona-ellende
nagenoeg niets te merken. Om de
twee, drie dagen hadden we een vrije
dag, en het hele eiland functioneerde
gewoon, de stranden, de restaurants,
de bars. Dus vergeleken bij dat arme
Nederland waren wij spekkopers. Dat
er bovendien hier te lande een barre
winter van een week woedde, daar zijn
we ook aan ontsnapt. Al moet ik zeggen dat ik al dat geschaats in de vrije
natuur graag had gezien. Kijken ja, zelf
doe ik het niet meer. Ik durf wel alles
maar ik moet toch een beetje rekening
houden met de zoete vogel van de
jeugd die al enige tijd van mij is weg
gevlogen. Dat diende zich ook bij de
film aan. Het was de bedoeling dat ik
met twee vrienden over het eiland zou
gaan raggen in zogenaamde ‘Quads’,
ik hoop dat ik het goed schrijf. Dat zijn
een soort reuze motorfietsen en toen ik

daar een halfuurtje mee had geoefend
besloot ik dat ze mijn portie maar aan
Fikkie moesten geven; dat moest ik niet
meer gaan doen. Toen de reusachtige
zwarte man die die dingen verhuurde
hoorde dat ik eenentachtig zou gaan
worden gaf ie me groot gelijk. We hebben het op een andere, ook heel leuke
manier opgelost.
De paar draaidagen in Rotterdam
maakten een einde aan het hele avontuur. Toen ik thuis kwam, als een dolle
begroet door Blake mijn hond, zakte ik
in mijn stoel en verzuchtte: “Dit was nu
echt de laatste keer…”
Maar dat heb ik de laatste zes jaar een
paar keer meer gezegd.
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TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN
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Alle soorten bestratingen
Ophogen & schoonmaken
Voor- en najaarsbeurten
Onderhoud & snoeien
Wĳ kunnen ook voor alle
materialen zorgen
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P.A. VAN DER WAAL en ZN.

Afvoer van het vuil
Duidelijke prijsopgave
Garantie op al ons werk
Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS
OP VOORRAAD

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

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

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke
klokken en barometers in de mooiste
showroom van Nederland!
Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland
LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90
SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
(0182)382651
RIKKOERT.NL

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”

Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice
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Nr. 236

Bandrecorder was cruciaal in meldkamer
Opvallend toch hoe een tamelijk neutrale foto velen van u deed ‘aanslaan’ en reageren. De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was inderdaad van de oude
meldkamer van de Rotterdamse brandweer. De mannen van ‘de zwaailichtsector’
zelf reageerden volop met herinneringen, maar ook anderen deden dat. Lees maar!
Arie Koornwinder: “Op de raadfoto no. 236
ziet u de alarmcentrale van de Rotterdamse
Brandweer in de jaren vijftig, gehuisvest in een
piepklein kamertje in de brandweerkazerne op
de Zaagmolenkade no.16 in het oude Noorden.
Als jonge secretaris van de OBC, een kaderclub
van de vrijwillige brandweer, had ik toestemming
van het College van Hoofdlieden om eenmaal
per maand een bezoek aan de alarmcentrale te
brengen, om vanuit de mappen met brandrapporten de statistieken te kunnen bijwerken. Ik mocht
dan plaats nemen aan het tafeltje, nog net zichtbaar achter de grote kaartenbak. De twee linkse
functionarissen zijn Meijers en Schel, de derde is
voor mij zo niet herkenbaar. De oorspronkelijke
bezetting van de alarmcentrale bestond uit twee
man en ik heb nog altijd grote waardering voor
de snelheid waarmee een ontvangen brandbericht
werd omgezet in een melding aan de uitrukeenheden. Degene links zittend op de foto was de
chef en die ontving via 999 (dat was toen het
meldnummer) de melding, terwijl zijn assistent
meeluisterde. Zodra deze het brandadres had
gehoord, dook hij in de kaartenbak (links op de
foto) om de juiste straatkaart te pakken met alle
gegevens voor de alarmering. De chef alarmeerde
dan de betreffende kazerne(s) van het beroepsgedeelte en de assistent de bluseenheden van de
vrijwillige brandweer. Wat een nostalgie, oude
koordencentrale, kaartenbak, het enige ‘moderne’
was een bandrecorder. Allemaal heel simpel,
maar toen o zo effectief. Mooie herinnering.”
Jean de Roon: “Op de foto van Ken je dit nog? nr.
236 is de oude alarmcentrale van de brandweer

te zien. Deze telefooncentrale was handbediend.
Dat wil zeggen, dat de centralist een verbinding
tot stand bracht door de twee gesprekspartners
met een zogenaamd koord (verbindingssnoer) met
elkaar te verbinden. De centrale was gevestigd op
de derde verdieping van het hoofdkantoor van de
Roteb aan het Kleinpolderplein. De b van Roteb
stond destijds voor brandweer. Aan de rechter
zijkant van de foto is nog net een bandrecorder
te zien. Daarop werden de telefoongesprekken en de tijdregistratie van de PTT gelijktijdig
opgenomen. Hiermee konden de beschuldigingen
van het publiek over het lange wegblijven van de
brandweer weerlegd worden. Als de brandweer
beschuldigd werd van te laat arriveren, was de
werkelijke oorzaak in het algemeen, dat men de
brandweer niet gealarmeerd had. Iets dat nu ook
nog mogelijk is. Ik ben in 1973 van de opleiding
voor beroepsbrandweerofﬁcier gekomen. De foto
is volgens mij van voor die tijd. De aanwezige
personen dragen het zogeheten huisjasje, onderdeel van het kazernetenue. In mijn tijd was dat
niet meer gebruikelijk. Misschien ken ik ze, maar
dan uit een latere periode. Als jong ofﬁcier heb ik
kennis gemaakt met de kwaliteit van de centralisten. Op de eerste autoloze zondag (1973) had
ik mijn allereerste zelfstandige weekenddienst.
Op zondagochtend kreeg ik alarm voor een ‘kind
te water’ in Terbregge. Het was toen al langere
tijd echt winter en de Rotte was dichtgevroren.
Duikers haalden het kind onder het ijs vandaan.
Toen bleek dat er ergens bij de alarmering van de
ambulance iets was misgegaan. Twee brandweermannen zijn met het kind en beademingsapparatuur in een politiewagen naar het Bergwegzie-

Ken je dit nog?

Nr. 238

Ken je dit nog? Drie swingende Rotterdamse dames bij de opening van een voor Rotterdam belangrijk
nieuw gebouw. Weet u nog wie het waren en bij welke gelegenheid ze hier optraden? Heeft u herinneringen aan de dames of aan het gebouw? Laat het ons weten. We zijn weer heel nieuwsgierig naar uw
verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf ons en deel ze met de lezers! Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op
www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.

kenhuis gereden. Er was geen taxi te krijgen en
dus heb ik de wanhopige ouders achter in mijn
dienstwagen gezet en ook op weg naar het Bergwegziekenhuis. Hiervan had ik geen mededeling
gedaan aan de alarmcentrale. Tijdens de rit door
Hillegersberg merkte een bewoner op, dat er een
blonde vrouw achter in een brandweervoertuig
zat. Hij belde woedend naar ‘de brandweer’, in
casu de alarmcentrale. Daar hoorde de centralist
het verhaal aan en, hoewel hij van niets wist,
gelukkig voelde hij uitstekend aan wat er speelde.
Hij gaf de beller te verstaan, dat het wel heel
bijzondere omstandigheden waren en dat dit een
noodgeval was. Dat de brandweer zich terdege
bewust was van de maatschappelijke positie. Het
resultaat, hoorde ik dus later, was dat de beller
zijn excuses heeft aangeboden.”
Ron van Enden: “Dit is de brandweeralarmcentrale aan het Kleinpolderplein. Ik heb vanaf 1968 tot
2002 bij de vrijwillige brandweer in Schiebroek
gezeten. In de beginperiode reden wij met drie
VW-busjes K wagens, een in Terbregge, een in
Hillegersberg en een in Schiebroek. Maar om op
de centrale terug te komen; wij hadden thuis een
telefoon aan de muur hangen zonder kiesschijf.
Als er een melding was, noteerde op centrale de
eerste man het adres, de andere schreef het in
het logboek en de derde pakte de kaart waarop
stond welke eenheid gealarmeerd moest worden.
De meesten van hen waren in de uitruk geweest
en wisten uit hun hoofd wel wat ze moesten
sturen. Om op de telefoon terug te komen: als wij
gealarmeerd werden, moesten er tien stekkers in
de eerste kast waar de man zit te schrijven. Dat
moest met twee man en dan ging de telefoon heel
hard en lang tot je hem opnam en luisterde naar
de melding. Op die bandrecorder werden alle
meldingen opgenomen. Ik was ook chauffeur op
die K wagen 7 en moest af en toe een eindrapport
opmaken. Ik kon met die telefoon met de centralist praten en ben er een aantal keer geweest. Nu
kan dat niet meer met de nieuwe centrale.”
Eljo van Hoek: “Dit is een foto van de brandweermeldkamer, gevestigd op het Kleinpolderplein in het hoofdgebouw van de ROTEB. De
brandweer was toen nog een onderdeel van de
ROTEB. In deze ruimte kwamen alle brand- en
hulpverleningsmeldingen binnen van Rotterdam

en een aantal gemeenten uit de omgeving. Via een
directe lijn was er verbinding met de politie en
GGD. Vanaf deze post werden, via koordverbinding, de kazernes en vrijwillige bluseenheden gealarmeerd. Rechts voorin staat een bandrecorder
die de gesprekken, en tegelijkertijd de tijd, opnam
om meldingen later te kunnen controleren. Rechts
achterin staat de meldkast van bedrijven die een
directe alarmlijn hadden, via een meldinstallatie,
met de brandweer. De bedienplaats, waar de man
met bril zit, is de hoofdbedienplaats, waar de chef
bepaalde of en wat er gealarmeerd werd.
Links staat de kaartenbak met alle straten van
Rotterdam, u ziet hier ex-collega Gerard Meijer
aan het werk. Op deze kaarten werd vermeld welke beroepskazerne en vrijwillige eenheden voor
deze straat moesten worden gealarmeerd, tevens
werden eventuele bijzonderheden aangegeven.”
Paul Beverloo: “Dit was de oude – tot medio
1974 en daarna Van Pottumstraat – brandweeralarmcentrale, aan het Kleinpolderplein 3-5.
Ongeveer 50 jaar oud, deze foto. De kaartenbak
met de kaarten waar het adres, de brandweerpost
en overige informatie onder andere op stonden.
De hoofdbrandwacht (hbt) ‘Meijer’ op de foto
met het beige werkjasje en een kaart in de hand
is later ‘brandmeester’ geworden. Rechts is het
tableau waar de brandweerpost, 2de brandweerpost, het vrijwillig gedeelte telefonisch ingeplugd
werd gealarmeerd, de overige prioritaire diensten
zoals gemeentepolitie, ambulance, havendienst en
de brugwachter etc.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Boekserie
‘Rotterdamse
Cafés’

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

Door

Joris Boddaert

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

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

Deel 2 t/m 5
met flinke korting
verkrijgbaar
bij auteur-uitgever

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

Zie: www.rotterdamsecafés.nl
of: jorisboddaert@gmail.com

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

Tel.: 010-4194010

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

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
CU

‘STRICKLEDE’

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam

55+
55+ WONINGEN
WONINGEN MET
MET EXTRA’S
EXTRA’S -NIEUWLAND
NIEUWLAND BINNENSTAD
BINNENSTAD
Burg.
Burg. Stulemeijerlaan
Stulemeijerlaan 101-307,
101-307, Schiedam
Schiedam

KENMERKEN:
KENMERKEN:

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

LIGGING:
LIGGING:

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

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

• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een

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

MEER
MEER INFORMATIE:
INFORMATIE:

Bezichtiging/spreekuur:
Bezichtiging/spreekuur:
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur
Aanmelden:
Aanmelden:
Burg. Stulemeijerlaan 291
Burg. Stulemeijerlaan 291
3118 BH Schiedam
3118 BH Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Telefoonnummer: 010 - 471 87 56
Website: www.stricklede.com
Website: www.stricklede.com

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Ooit zag ik, Nico van Scheijndel van
Akto, een groot schilderij met als titel:
Wie de liefde wil, krijgt ook de pijn. Ik
was toen vele jaren jonger en besefte
niet zo goed wat hier bedoeld werd. Ja,
liefdesverdriet dat kende ik wel, maar
hier ging het over verdriet vanwege
het verlies van je partner na vele jaren
samenzijn. Dat is ook wat we vaak
voorhouden aan echtparen die hier over
hun toekomstige nalatenschap komen
spreken. Een van de twee zal op enig
moment zonder de ander verder moeten.
Verdriet zal er zijn, maar nu zorgen dat
ﬁnanciële problemen dit verdriet niet
verergeren, kan dan helpen. Hierover
nadenken, betekent ook nadenken en
spreken over hoe de langstlevende
verder moet met dingen als: verplichtingen, de woning, inkomen, (on)aardige
kinderen etc. De langstlevende partner
moet immers zelfstandig kunnen
doorgaan, zo nodig met ondersteuning.
Een levenstestament kan dan behulpzaam zijn en een testament is vaak van
belang, maar ook andere zaken bij leven
al goed regelen en vastleggen is essentieel. Gelukkig melden pensioenfondsen
zich meestal na een overlijden al zelf,
maar verzekeringsmaatschappijen doen
dit niet. Bij het in kaart brengen, is het
verstandig in elk geval te kijken naar:
eigendom van de woning, van wie zijn
welke bankrekeningen, is er een levensverzekering etc. Best een klus, maar als
het eenmaal geregeld is, geeft dit rust.
Vervolgens mag alles in de la verstoffen
tot het nodig is. Juist dan openbaart zich
een goede voorbereiding.
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Schulden in de nalatenschap
€ 132 (u mag samen op een akte). Let
er bij verwerpen op dat na uw verwerping de volgende generatie(s) in
aanmerking komt om te erven. Is de
laatste in de rij minderjarig, dan moet
de rechter beoordelen of het in het
belang van dit kind is te verwerpen.

Mijn zus en ik zijn beiden
erfgenaam van onze moeder.
Hoewel het contact best
goed was en we haar met
enige regelmaat bezochten
(we wonen ver weg), zien we
op de afschriften van onze
moeder allerlei afbetalingen.
Wij vrezen voor de schulden
te moeten opdraaien, wat
raadt u ons aan?
Het is vervelend dat u tot deze
ontdekking komt, maar niets is nog
verloren. In de eerste plaats is het in
dit geval verstandig het overlijden van
moeder direct bij de bank te melden
en alle automatische incasso’s stop te
zetten. Vervolgens moet u nadenken
of u de nalatenschap van moeder wel
wilt aanvaarden. Omdat u de eerste
drie maanden na het overlijden van
moeder het recht van beraad heeft,
hoeft u niet onmiddellijk te beslissen. Gebruik deze eerste periode
om de verschillende schulden in
kaart te brengen en uiteraard ook
de bezittingen van moeder. Als dan
blijkt dat de schulden groter zijn dan

de bezittingen, overweeg dan of u
beneﬁciair wilt aanvaarden of dat u de
nalatenschap verwerpt. Zaak is dat u
geen daden van zuivere aanvaarding
verricht. Oftewel, niets toeëigenen
of verkopen of geld opnemen van de
bankrekeningen van moeder. Wel mag
u onder meer bederfelijke waren weggooien en de plantjes water geven.
Bij beneﬁciair aanvaarden bent u niet
voor meer schuld aansprakelijk dan
dat er bezittingen zijn. Wel krijgt u bij

Gedefiscaliseerde erfenis
Heeft de langstlevende partner
de beschikking gekregen over de
nalatenschap van de eerst overleden
partner, dan krijgen de kinderen een
niet-opeisbare vordering op hun
langstlevende ouder. Een gewone
vordering moeten de kinderen bij de
aangifte inkomstenbelasting opgeven
als bezit in box 3 en de langstlevende
ouder als schuld. Alleen bij de nietopeisbare vordering die door erfrecht
is ontstaan, hoeft dat niet. De langstlevende ouder geeft in dat geval het
gehele bezit op, de kinderen niets.

een geldbedrag krijgen uit uw nalatenschap of een bepaald item uit uw
interieur.
Heeft u geen testament gemaakt, dan
geldt de wet en zijn de plaatsvervullingsregels automatisch van kracht tot
in de zesde graad.

Plaatsvervulling
Maakt u een testament en benoemt u
daarin erfgenamen, dan is het recht
van plaatsvervulling niet automatisch
van kracht als de erfgenaam is vooroverleden of als de erfgenaam zelf de
erfenis verworpen heeft. Wilt u dat
plaatsvervulling wel van toepassing
is, dan moet u dit dus opnemen in uw
testament. Dit betekent dat wanneer
een erfgenaam eerder overlijdt dan
u (de erﬂater) de kinderen van deze
erfgenamen tezamen in de plaats van
de vooroverleden erfgenaam treden.
Dat kan voor erfgenamen, maar ook
voor legatarissen die bijvoorbeeld

Besluiteloze erfgenamen
De afwikkeling van een erfenis kan
lang duren wanneer de erfgenamen
geen besluiten nemen. De woning
blijft dan onverkocht, de inboedel
niet verdeeld, zelfs voor de aangifte
erfbelasting wordt steeds uitstel aangevraagd. Toch schiet niemand hier
iets mee op. Een bemiddelaar, die de
afwikkeling vlot trekt en tot afspraken komt, kan dan zinvol zijn. Want
niet alleen is de nalatenschap niet
verdeeld, de kosten van bijvoorbeeld
de woning lopen ook door, dat maakt
een afwikkeling onnodig duur.
Zoekt u een executeur of boedelge-

beneﬁciair aanvaarden te maken met
een wat ingewikkelder procedure bij
de afwikkeling (vereffening). Is de
nalatenschap uiteindelijk positief dan
valt dit laatste erg mee.
Bij verwerpen van de nalatenschap
heeft u nergens recht op, maar bent u
ook nergens meer voor verantwoordelijk. Beneﬁciair aanvaarden of
verwerpen doet u bij de grifﬁe van de
rechtbank in het arrondissement waar
uw moeder woonde; dit kost per akte

volmachtigde; denk dan eens aan
Akto, uw erfcoach.
Wilsonbekwame erfgenaam
Wanneer een erfgenaam wilsonbekwaam is, kan deze niet zelfstandig
een erfenis aanvaarden of verwerpen.
In dat geval is daarvoor een wettelijk
vertegenwoordiger nodig of een
bewindvoerder. Is er per testament
een executeur benoemd, dan kan deze
met een akte van executele alvast aan
de slag om een inventarisatie van de
bezittingen en schulden te maken.
Voor de wilsonbekwame kan
ondertussen bewindvoering worden
aangevraagd. Deze situatie doet zich
meestal voor als de langstlevende van
een echtpaar dement is of om andere
reden niet meer wilsbekwaam. Een
testament met een executeur zorgt
dan voor een vlotte afwikkeling.

Nalatenschappen met schulden komen
steeds vaker voor, voorzichtigheid
is daarom geboden. Onze ervaring
is echter dat het uiteindelijk vaak
meevalt. De woning kan bijvoorbeeld meer opleveren dan gedacht
en sommige schuldeisers vorderen
vanwege het overlijden niet verder
terug. Een goede inventarisatie direct
na het overlijden, het nabellen van
de schuldeisers en eens goed naar de
inboedel kijken en de woning laten
beoordelen door een verkopend makelaar levert vaak al een ander beeld op.
Weet u het niet zeker, dan blijft beneﬁciair aanvaarden vaak verstandig.
Toch liever verwerpen? Meld het de
verhuurder of de hypotheekbank en
wens hen veel succes.
Zolang corona de erfcoachspreekuren
niet mogelijk maakt (behalve die in
Lansingerland), zijn uw vragen telefonisch of per e-mail van harte welkom.

Lagere hypotheekrente
Doordat de WOZ-waarde van veel
woningen hoger is dan vorig jaar,
kan dat positieve effecten hebben
voor de hypotheekrente die u
betaalt. Banken kennen namelijk
een risico-opslag van de hypotheekrente naarmate de hypotheek
ten opzichte van de WOZ-waarde
van de woning hoger is. Stijgt de
WOZ-waarde, dan kan soms de
hypotheekrente zonder kosten omlaag. Vraag het na bij uw bank.
Nieuw label zuinigheid
Koopt u een elektrisch apparaat,
dan duidt de letter en het aantal
plusjes aan hoe zuinig dit apparaat
is. Deze codering is per 1 maart
2021 veranderd. Niet A+++ is het
zuinigst, maar de waardering gaat
nu van A tot en met G lopen; oftewel: geen plusjes meer dus.

� � ��� ��� ����� � � � ���
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Zoekt u personeel,
denk dan aan een 50-plusser!!!

Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Rotterdammer. Vele tienduizenden 50-plussers
lezen elke 14 dagen ons blad ( totale oplage 122.000 met een bereik van 338.880 lezers) en
velen van hen zijn gemotiveerd en willen ( weer) aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie
in De Oud-Rotterdammer

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

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

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Frieslanders
10 kilo

€ 6,00

Bel 0180-820244

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Bankstel Locarno verkrijgbaar in 2,5 zits en 3 zits

voor uw bedrijf, instelling of stichting.
Ook voor vrijwilligers is De Oud-Rotterdammer een prima krant
om uw wensen en behoefte onder de aandacht te brengen.

Model Locarno is leverbaar
in alle stoffen uit onze ‘stalenkamer’.

Geïnteresseerd?

U heeft al een Locarno bank
zoals op deze foto vanaf € 1.895,-

Bel dan met ons vraag naar Larissa of Heleen 0180-820244
NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN
VANAF

Gratis bij u thuis geleverd.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

€ 1.895,-

� �������������� ����������������������������� � ��� ��� �������������

Wij zijn nu ook te
vinden op LinkedIn

Herdacht worden
zoals u bent

Bankstel Locarno verkrijgbaar in 2,5 zits en 3 zits

De Oud

Volg ons ook!

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

aan uw begrafenis

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

24 uur per dag bereikbaar

U heeft al een Locarno

linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer
bank zoals op deze foto

vanaf € 1.895,-

Gratis bij u thuis geleverd.

Rob de
Woningontruimer
Kom langs
of kijk op starstijlmeubelen.nl
NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN
VANAF

€ 1.895,-

Onze diensten:
� �������������� ������������������������������� � ��� ���� ����
�����
Wij� ���
doen

Marcus Benjamins

ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

Model Locarno is leverbaar in
alle stoffen uit onze ‘stalenkamer’.

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

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Voor nieuwtjes en leuke weetjes
volg ons ook op Facebook

https://www.facebook.com/deoud.rotterdammer.9
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Zo deed ik de dagelijkse boodschappen
Vier bruin en twee wit gesneden brood en een krentenbrood met spijs. Een tas vol
brood gekocht bij bakker Van
den Bergh op de Binnenweg
in Rotterdam. De klanten
keken er van op in die broodzaak. We hadden niet eens
zo’n groot gezin voor die tijd,
met zeven personen, maar er
werd goed gegeten door de
vier opgroeiende jongens en
het meisje.
Vleeswaren waren aan ons niet zo
besteed, al vond ik worst en leverpastei best lekker. Maar liever toch de
zoetwaren. Lekker met veel margarine
en chocoladeboter, bruine suiker,
vruchten of chocolade hagelslag, vlokken, gestampte(?) muisjes of kokoskaas. Hoezo veel gaatjes en regelmatig
tandartsbezoek met alweer de nodige
kiespijn? Jankend van de pijn door die
akelige zenuwbehandeling. “Spoelen
maar!” Toch was je dat eigenlijk best
snel vergeten en snoepte je weer met
veel plezier van die grote zak Engels
drop van de Hema of beet je je tanden
stuk op polkabrokken.
Plakje worst
Ik heb wat boodschappen gehaald als
kind. Vleeswaren bij de Leggende
Hen, die naast de warme bakker zat.
Gekookte worst en palingworst waren
favoriet bij ons en nee, daar kwam
geen aal aan te pas. Geen idee waarom
die naam gebruikt werd. Net zoals de
Leggende Hen geen kwartje bij mij
deed vallen. Wat was nou een hen? Je
dacht er ook niet zo over na natuurlijk,
maar je wist precies waar je moest
wezen. De winkel ook waar je steevast
een plakje worst kreeg aangereikt dat
je met smaak opat. Of bij groenteboer
Vreugdenhil, die op de hoek van de
Binnenweg en de Gouvernestraat zat
en de aardappelen raspte in een groen
gekleurde machine die een hoop herrie
maakte en waar veel water uit droop.
Fascinerend vond je dat als kind, om
die aardappelen zo glimmend geel en
nat uit dat apparaat te zien komen.
De Katjang was de volgende winkel,
die verderop richting Eendrachtsplein
zat en waar het zo apart naar allerlei
oosterse specerijen rook. Daar kocht
ik voor mijn moeder de rijst die we

later die dag met boter en suiker als
maaltijd zouden opsmikkelen.
IJzeren hond
Achteraf denk ik dat mijn moeder best
een risico nam mij als jong knulletje,
met een briefje en het geld in je vuistje
gekneld, die boodschappen te laten
doen. De Breitnerstraat oversteken
stelde natuurlijk niks voor, daar reed
nauwelijks verkeer. Was er altijd
redelijk rustig, op de moeders na die
in de ochtend voor tienen hun matten
klopten die over de trapleer hingen. En
natuurlijk was er altijd het geluid van
spelende kinderen. Er kwam wel verkeer, maar die moesten er ook wezen.
De schillenboer sjokte er rond met
paard en wagen. De melkboer had ook
een paard, maar reed wat later trots
met zo’n gemotoriseerde driewieler,
die een ijzeren hond werd genoemd en
waarvan de motor boven dat ene voorwiel telkens met een soepele beweging
van een stang opstartte. Freek was
onze melkboer, ehh melkman, zoals
hij ons telkens verbeterde. Een rekenwonder ook, zoals hij razendsnel de
prijs van de gekochte melk, boter en
eieren uitrekende, rekening houdend
met het statiegeld van de ingeleverde
lege flessen. De melkman helpen was
mijn favoriete bezigheid. Sjouwen met
een pannetje losse melk, die bijna over
de rand klotste. “Van je af houden!”,
riep Freek dan, “zo mors je niks.”
Of de paniek omdat je het tapkraantje
van die grote melkbus niet bijtijds
dicht kreeg en de witte vloeistof bij
het vullen van alweer een pannetje
op straat belandde. Freek werd nooit
boos. “Kijk”, zei hij, “de streepjes precies tegenover elkaar en hij is dicht.”
Stoer ook om naast hem te mogen zitten, als hij de kar met veel herrie weer
een stukje verder de straat in reed.
Vonkenregen
De scharensliep kwam een enkele keer
door de straat om de messen en scharen van de bewoners weer vlijmscherp
te maken. Ik zie nog die mooie vonkenregen van de grote ronddraaiende
slijpsteen wegspatten, terwijl de man,
met zijn voet op een pedaal trappend,
ons broodmes secuur langs die steen
liet glijden. Hij leek een beetje op
een zigeuner met zijn zwarte haar en
donkere oogopslag. We gingen hem

Winkelpassage na de oorlog

V&D in de passage aan de Nieuwe Binnenweg

maar een beetje uit de weg, terwijl hij
echt geen vlieg kwaad deed.
De groenteman had een oude open
legertruck op de kop getikt, waarmee
hij zijn waren in onze straat ventte.
Ik vond het een machtig mooi geluid,
telkens als hij de zware motor startte.
Ik zag jaren later op een oude foto dat
van Gend & Loos er ook mee reed.
Nog naast de paard en wagen, die ik
overigens nooit in onze straat heb zien

je tanden brak, was veel lekkerder. Het
lekken van smeltend ijs nam je maar
op de koop toe.
Ratel
Natuurlijk kwam elke week de vuilnisman met zijn ratel en even daarna
de vuilniswagen om die zware, vaak
met as van de kolenkachel gevulde,
vuilnisbakken op te halen. Sterke
kerels hingen die bakken aan de achterkant en kieperden met behulp van

Het naoorlogse straatbeeld aan de Binnenweg

langskomen. Ik had in mijn kindertijd
nog geen weet van het bestaan van die
firma, waar ik later veertig jaar zou
werken.
Jamin
“Mooie aaaooohen!”, brulde de man
die met een handkar vol gladiolen
onze straat bezocht. Hij kreeg maar
weinig klandizie, de mensen moesten
op hun centjes passen. Al kreeg dat
vrolijke deuntje van een luide bel later
wel meer respons toen de ijscoman
van de Ermi onze straat binnenreed.
Kinderen dromden om zijn gesloten
bakfiets. Persoonlijk was ik meer een
liefhebber van dat blokje, in een wit
papiertje met blauwe of bruine opdruk
verpakte, roomijs met een klein laagje
harde chocola van Jamin, die ook al op
de Binnenweg zat. De losse wafeltjes
waar je dat ijs tussen kon stoppen, at
je zo wel op. Uit de verpakking eten,
waarbij dat chocola zo heerlijk tussen

een hendel die bakken leeg. Een hoop
kabaal in de straat hoor, met alleen een
momentje rust als de laadbak van de
vuilniswagen verticaal omhoog werd
gebracht om dat huisvuil wat naar
voren op te schuiven. Nadat de rust
definitief was weergekeerd, verscheen
er een bakfiets met een grote tank
water en ging er een mannetje met
een grote leren schort, emmers water
en een borstel druk in de weer met
het schoonmaken van die inmiddels
lege vuilnisbakken, die hij even later
met het deksel open, op zijn kop om
uit te lekken, weer langs de stoeprand
plaatste. En die wij later met veel plezier omschopten, wat je weer een pittig standje opleverde van de buurtbewoners. En kijk, daar reed alweer een
wonderlijke wagen in de straat. Twee
kerels veegden met van wilgentakken
gefabriceerde bezems de stoep schoon.
Grappig zoals de chauffeur liep naast
de wagen. Hij bestuurde zijn kleine

vrachtauto met behulp van hendels en
een extra stuur, dat aan de zijkant van
de wagen was bevestigd. Hij stopte bij
elk bij elkaar geveegd hoopje vuil, om
dat met schep en bezem in zijn aan de
zijkant met rolluiken afgesloten wagen
te kieperen.
Passage
Als de straat weer helemaal vrij was,
stak ik over om via de passage van de
Breitnerstraat naar de Binnenweg te
lopen. De passage was een overdekte
straat met een erg gladde vloer van het
leek wel marmer. Aan je rechterhand
waren witgeschilderde ramen, waarvan je geen idee had wat zich erachter
bevond. Misschien een opslag van
Electorama, een winkel die elektra,
zoals radio’s scheerapparaten en wasmachines verkocht. Links was een autowinkel en stonden glanzende bolides
te pronken. Opel of was het Ford, die
aan de overkant van de Binnenweg in
zo’n zijstraat ook de werkplaats had.
Ik weet het niet meer, maar zie nog de
auto die op een metalen plateau stond
dat langzaam ronddraaide en waarvan
je door de spiegels op de vloer de
onderkant van de wagen kon bewonderen. Wacht, ik zie de letters GM in
een lichtbak op de achtergrond staan.
General Motors dus. Op de Binnenweg zat links de firma Fokkelman, een
woonwarenhuis, dat een stuk minder
mijn aandacht trok. Nu moest ik extra
goed opletten op het drukke verkeer en
oversteken. De tram reed er ook, lijn
zeventien bijvoorbeeld. De tram die
we wel eens op zondag namen als we
met het hele gezin gingen wandelen in
het Kralingse bos. Eindpunt Oudedijk
om via het Laantje van Nooitgedacht
het oude bos in te wandelen. Ook weer
zo’n wonderlijke naam. Nooit gedacht
dat ik u ooit via deze mooie krant over
mijn kindertijd zou kunnen vertellen.
Waar blijft de tijd?
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600

www.stroobandtandtechniek.nl

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

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

•

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

“ Ik kan weer méér
met artrose”

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Wilt u informatie én praktische
tips? Vraag nu het gratis boek
aan op reumanederland.nl/
handboek

Met Vertrouwen thuis
wij staan voor hoogwaardige en veilige
zorg bij u thuis, uitgevoerd op een warme
en persoonlijke wijze die bijdraagt aan en
verhoging van de kwaliteit van leven door
betrokken “passionele” zorgverleners.

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

PS ONTRUIMINGEN

wij werken in overschie, schiebroek
en hillegersberg.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen

Voor de uitbreiding van ons team zijn
wij momenteel op zoek naar

Verzorgenden ig

Uw contactpersoon:

die liefdevolle zorg verlenen aan rotterdammers in ons werkgebied.

Peter Sla 06 - 47 55 59 07

In de hele regio Zuid-Holland

E: psontruimingen@gmail.com

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

www.psontruimingen.nl

graag uw reactie naar info@passieinzorg.nl
of bel ons 010-2613150.

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

Uw brommobiel wo
rd afleveringsklaa
r
gemaakt, tenaam
gesteld en voor u
verzekerd.

Ligier JS60 L Chic Sun

Ligier JS60 L Chic Sun

Ligier JS60 L Chic Sun

Ligier JS50 L Elegance sun

Aixam Coupe Premium

NIEUW!
Met Airco
en Stuurbekrachtiging

NIEUW!
Met Airco
en Stuurbekrachtiging

NIEUW!
Met Airco
en Stuurbekrachtiging

NIEUW!
Met DCI
motor AIRCO!

NIEUW!
Met Airco!
en ABS

2x

2x

€ 17.995,-

€ 17.995,-

€ 17.995,-

€ 16.995,-

€ 17.274,-

Microcar Dué6 PLUS Pack Design

Microcar M.GO X DCI

Aixam Coupé GTI ABS(2020)

Ligier JS50 Sport Ultimate

Aixam Crossover Enduro

NIEUW!
Met Stuurbekrachtiging

NIEUW!
Met Stuurbekrachtiging

NIEUW!
met Alpine
Multimedia
systeem!

NIEUW!
Met Airco
en Stuurbekrachtiging!

NIEUW!
Met ABS!

€ 12.490,-

€ 16.235,-

€ 17.685,-

€ 17.880,-

€ 16.092,-

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

Microbar M.GO Plus Sun

Microcar Dué 6 Plus Pack Design

Miniauto Cross

Aixam coupe GTI

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

€ 16.967,-

€ 14.990,-

€ 12.490,-

€ 11.399,-

€ 16.499,-

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

Vollebregt Brommobiel
b r o m m o b i e l

Vollebregt Brommobiel

Vollebregt
VollebregtBromm
Brom

30, 2665 JC Bleiswijk | T 010 5 219 218 Edisonlaan
Edisonlaan30,
30,2665
2665JC
JCBlB
Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk | T 010 5 219 Edisonlaan
218
| www.aixamstore-nederland.nl
www.vollebregtbrommobi
bbr roommmmoowww.vollebregtbrommobiel.nl
bbi ieel l
b r o m m o b i e l www.vollebregtbrommobie
www.vollebregtbrommobiel.nl | www.ligier.nl
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Hoofdstewardess op Nieuw Amsterdam
Met grote belangstelling heb ik het verhaal van de Nieuw Amsterdam gelezen in de krant van 9 februari. Daar kan ik nog wel
iets aan toevoegen. Een tante, Maria Pieternella de Bruin, van
mijn moeder heeft enige tijd, van 20 maart 1938 tot ergens in
september 1939, op de Nieuw Amsterdam gevaren als hoofdstewardess. Hoe weet ik dat allemaal? Haar laatste monsterboekje
en haar ‘Zakboekjes’ zijn in mijn bezit.
Maria Pieternella de Bruin, geboren 11
augustus 1887 in Hooge en Lage Zwaluwe, trad op 1 april 1909 in dienst bij
de NASM/Holland-Amerika Lijn. Op
3 april 1909 begon ze haar loopbaan
op het SS Rotterdam als ‘Juffrouw’.
Al in 1910 werd zij ‘1e klas Stewardess’. In 1913 werd zij ‘1e Stewardess
1e klas’. Later ‘Hoofdstewardess’.
En dat is zij tot aan haar pensioen
gebleven.
New York
Zij heeft ook de proefvaart van de
Nieuw Amsterdam meegemaakt en
heeft er daarna nog 18 volledige
reizen op gemaakt. Tot de reis 19,
die begon op 18 september 1939 en
voor haar eindigde in New York. Ze
is in haar monsterboekje ook nooit
afgemonsterd van deze reis. De Nieuw
Amsterdam werd opgelegd in New
York na de inval van Hitler in Polen.
Mijn oudtante kreeg een baan aangeboden als hostess in het Hollandse
zeemanshuis in New York. Die baan
heeft zij aanvaard, hetgeen tevens
betekende, dat zij de oorlog niet aan
den lijve ondervond, maar wel vaak in
grote onzekerheid verkeerde over het
lot van haar broer en vijf zussen met
hun gezinnen. Direct oorlogsleed bleef
haar dus bespaard, maar de gevolgen
van die oorlog konden haar zo nu en
dan toch stevig raken. Zo ontmoette

zij bijvoorbeeld Hollandse zeelieden
in het Zeemanshuis, die natuurlijk
ook hun zorgen hadden over het
thuisfront, waarmee de gesprekken
toch op een ander niveau kwamen dan
koetjes en kalfjes. Maar dan kon het
goed gebeuren, dat zij een paar dagen
later hoorde, dat het schip, waarop zo
iemand was uitgevaren getorpedeerd
was en de bemanning om het leven
gekomen was. Dat ging niet altijd in
haar koude kleding zitten.
Iron Lady
Natuurlijk heeft zij ook mooie momenten meegemaakt. In een interview
in het Algemeen Dagblad van 24
maart 1973 naar aanleiding van het
100 jarig bestaan van de HAL vertelt
zij onder andere, dat zij de hand
geschud heeft van Winston Churchill,
nadat zij zijn echtgenote en dochter
op de Statendam had verzorgd. Ook
koningin Wilhelmina heeft zij ontmoet
en voorzien van een versnapering
tijdens het bezoek van de koningin
aan het Zeemanshuis. Daar bestaat
een foto van. Tijdens haar verblijf in
New York moest zij ook een voor die
tijd vrij riskante operatie aan haar keel
ondergaan en dan ligt eenzaamheid
door gebrek aan contact met familie
op de loer. Maar ver vóór Margaret
Thatcher was zij al een Iron Lady.
Overigens staat er bij het interview

Fragment uit interview met Tante Marie in het Algemeen Dagblad

ss Nieuw Amsterdam onderweg

een foto, waarbij zij met een doosje
op schoot zit, waarin volgens het
bijschrift souvenirs van haar loopbaan.
Datzelfde doosje is nu in mijn bezit
met haar gegevens. Ook ben ik in het
bezit van een fraai boekwerk, met
voorin met prachtige, sierlijke letters
haar naam, ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de HAL.
Mooie spullen
Mijn moeder heeft ook wel verteld,
dat, na het beëindigen van de oorlog,
zeelieden, die gedurende die tijd
buitengaats geweest waren éénmalig belastingvrij spullen mochten
invoeren. Mijn oudtante kon
om mij onbekende redenen
niet direct na het beëindigen
van de oorlog naar huis. Zij is
pas in de loop van 1946 thuis
gekomen. Omdat de gemiddelde zeeman, zeker ook in
die tijd, weinig sjoeche had
van behoeften voor het huishouden, werd mijn oudtante
regelmatig gevraagd mee te
gaan en te adviseren over
aankopen voor het thuisfront
van de zeeman. Dat deed zij,
maar wel met de vraag, of de betreffende zeeman, dan ook een kleinigheidje mee wilde nemen voor haar
familie in Rotterdam. Dat was nooit
een probleem. Dientengevolge hadden
mijn moeder en haar ouders al mooie
spullen in huis, waar anderen met
bonnen niet direct aan konden komen.
De verloofde van mijn moeder, later
haar echtgenoot met als resultaat mijn
vader, had mijn oudtante nog nooit
ontmoet. Want mijn ouders kregen pas
in de loop van de oorlog verkering.
Maar voor kleding werd al wel de
nodige informatie doorgegeven,
waardoor mijn vader voor die tijd fraai
gekleed kon gaan.
Westendam en Veendam
Hoe mijn oudtante uiteindelijk thuis
gekomen is, weet ik niet. Als passagier
op “één onzer schepen” wellicht. In

ieder geval is zij op 27 juni 1946 weer
aangemonsterd op de ‘Westerdam’.
Daar heeft zij nog vijf reizen op
gemaakt en daarna nog zeven reizen
op de ‘Veendam’. Op 25 oktober
1947, zestig jaar en twee-en-een-halve
maand oud, is zij van de ‘Veendam’
afgemonsterd en met pensioen gegaan.
Vanuit de Verenigde Staten ontving
zij ook maandelijks een pensioen door
middel van een cheque in US$. Dat
was altijd wel interessant, als ze dan
naar de bank ging om in te wisselen.
De US$ heeft toen een tijd op ruim
drie-en-een-halve gulden gestaan. Dat
was niet verkeerd. Aan het eind van

Monsterboekje van Tante Marie

mijn tienerjaren ben ik ook wel eens
mee geweest als een soort bodyguard.
Herdenking
Enige tijd na het in de vaart komen
van het ss Rotterdam in 1959 ben ik
eens met mijn oudtante op dat betreffende schip geweest. Eerst naar kantoor, waar zij dus meer dan twaalf jaar
na haar pensioen nog met alle respect
behandeld werd. Daarna een wandeling over het schip. Toen, ik was een
jaar of twaalf, heb ik me dat niet zo
gerealiseerd, maar ondanks, dat ook
zij voor het eerst op het schip was,
zijn we nooit verdwaald en wist zij
goed te vertellen, in welke ruimtes we
waren. Voor de jaarlijkse herdenking
bij “De Boeg” werd mijn oudtante
altijd opgehaald en aldaar met veel
eerbied tegemoet getreden. Haar optreden in New York als gastvrouw in

het Zeemanshuis heeft haar duidelijk
heel veel goodwill opgeleverd. Zij
was voor de familie zeker niet de
makkelijkste in de omgang, maar het
was wel een dame met een natuurlijke
uitstraling van gezag. Dat moest natuurlijk ook wel, wilde je als vrouw 38
jaar overeind blijven in die wereld.
Keteljongen
Op de lagere school al wist ik, dat
ik wilde gaan varen. Mijn ouders
vonden dat best, maar mijn vader
leek het verstandig, om, voordat ik
beroepsonderwijs in die richting
zou gaan volgen, eerst even aan een
schip en zeewater te proeven.
Stel je voor, dat het meteen
al niets zou zijn, dan werd er
geen geld en energie aan een
verkeerde opleiding besteed.
In de zomervakantie van 1965
tussen klas 3 en 4 van de MULO
heb ik toen van 3 tot en met 21
augustus een reis als keteljongen
naar New York heen en weer op
de Nieuw Amsterdam gemaakt.
Dat was wat. Na de MULO heb
ik aan de Hogere School voor
Scheepswerktuigkundigen aan de
Willem Buytewechstraat in Rotterdam
van 1966 tot en met 1969 de 3-jarige
BM cursus gevolgd en met succes afgerond. Later ook nog de cursus A en
B2. Gevaren heb ik bij de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd vanaf 1969, al
tijdens mijn eerste reis opgegaan in de
Nedlloyd. Daar heb ik tot juni 1987
gevaren op diverse schepen.
Kerncentrale
Vanaf juni 1987 heb ik op de kernenergiecentrale in Borssele op de
regelzaal gewerkt tot mijn laatste
werkdag in 2010. Op de regelzaal controleerden wij het proces en stuurden
indien nodig bij.
Fred van den Bogaard
Oost-Souburg
fbgrd@zeelandnet.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Larissa of Heleen: 0180-820244
Concert via internet met drie Weense klassiekers

Sinfonia Rotterdam verzorgt vrijdag 12 maart vanuit de Laurenskerk in Rotterdam een
livestreamconcert getiteld ‘Weense Parels’. Tijdens dit concert voert het orkest onder leiding van
Conrad van Alphen Weense klassiekers van Mozart, Haydn en Czerny uit. Bijzonder aan het programma is dat de twee solisten Xin Wang en Florian Koltun samen aan één vleugel het minder
bekende pianoconcert voor 4 handen van Carl Czerny zullen vertolken. Dit is in deze coronatijd
alleen mogelijk omdat zij als echtpaar een solistenduo vormen. Het concert begint met de ouverture uit de bekende opera ‘Le nozze di Figaro’ van Mozart. Daarna volgt een relatief onbekend
pianoconcert voor vier handen van Carl Czerny. Tot slot speelt het orkest Symfonie 101, ‘The
Clock’ van Joseph Haydn. Aanvang: 20.00 uur. Dit is de link naar de uitzending die u kunt intypen
in uw browser: http://bit.ly/WeenseParels (Zie ook elders op deze pagina.)

CBR-oogartskeuring en het coronavirus

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

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 Heritage
Auction Europe 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 Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij
Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. 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 Heritage Auction Europe op de
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze
coronatijd gewoon geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop
of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

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

Vrijdag 12 maart
Livestreamconcert ‘Weense Parels’ Sinfonia Rotterdam

Het orkest Sinfonia Rotterdam
verzorgt vrijdagavond 12 maart
opnieuw een livestreamconcert vanuit de Laurenskerk in
Rotterdam. Tijdens dit concert
voert het orkest onder leiding
van Conrad van Alphen Weense
klassiekers van Mozart, Haydn
en Czerny uit. De Weense Parels
livestream is vrijdag 12 maart
om 20.00 te bekijken via de
Facebook- en You Tube-pagina
van Sinfonia Rotterdam. Dit is de link naar de uitzending: http://bit.ly/WeenseParels

Zaterdagen 13 en 20 maart 2021
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor
verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 13 en 20 maart. 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 beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage
Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.
ha-europe.com. 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 Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.
Ook in deze coronatijd gewoon geopend.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN
HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND
NOG BESCHIKBAA
GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
R:
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN
R?
OE
4-11 juni
EIGEN VERV
VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
25 juni - 2 juli vo
lgeboekt
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND Dan hebben wij
23 - 30 juli
a
dat
PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
ere
erd
me
volgeboekt
27 aug - 3 sept
• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN.
beschikbaar!

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.
AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!
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Lees je door de lockdown heen met de

Afhaalservice
van Bibliotheek Rotterdam
Hoe werkt het?
1 Geef je bestelling door op

www.bibliotheek.rotterdam.nl/afhaalservice
2 Kies een locatie, dag en tijd.

3 Haal je boeken af met je bevestigingsmail

en bibliotheekpas.
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Bibliotheek Rotterdam mist je
Nu bibliotheken nog langer gesloten
blijven, houdt Bibliotheek Rotterdam
op verschillende manieren contact met
haar leden. Zo worden leden (75+) die
voorheen graag gebruik maakten van
de diensten van de bibliotheek, maar
dat nu niet kunnen, gebeld voor een
praatje en is er een DigiHulplijn.
De leden worden gebeld om te vragen hoe het
met hen gaat en hen te attenderen op de dienstverlening die in deze periode nog wel mogelijk
is, zoals de afhaalservice. Inloggen en online
bestellen van boeken via de afhaalservice vereist
enige digitale vaardigheden. Voor sommige leden
is dit lastig.

Telefonische hulp en advies bij bestellen van boeken
Wie hulp nodig heeft bij het bestellen van boeken
via de afhaalservice kan bellen met een speciaal
telefoonnummer: 010-2816101 (bereikbaar op
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00
We staan voor je klaar! Bel 010 2816101.
uur). Medewerkers van de klantenservice helpen
leden, van senioren tot kinderen, met de bestelling. Daarnaast kunnen zij natuurlijk adviseren
met een boekentip! “Ook informeren we leden
over de mogelijkheid gebruik te maken van de
bezorgservice door een vrijwilliger van de Bibliotheek aan Huis. Deze al bestaande dienst, speciaal
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig naar
een afhaallocatie te komen, biedt een kosteloze
www.bibliotheek.rotterdam.nl
Annie M.G. Schmidtplein 11, naast Theater Zuidplein
haal- en brengservice”, zegt Sabine Houtkamp,
medewerker
Klantenservice.
- Advertorial
-

► Hulp nodig?

(foto Hans Tak)

DigiHulplijn
Rotterdammers die vragen hebben over de computer, laptop, mobiel én/of tablet, kunnen bellen
met de DigiHulplijn via 0800-1508 (gratis). Bij
dit landelijk telefoonnummer van de bibliotheek
bieden getrainde vrijwilligers hulp van maandag
t/m vrijdag tussen 09.00 – en 17.00 uur.

Op afspraak hulp
bij belastingaangifte
De bibliotheek biedt ook hulp bij online
belastingaangifte aan Rotterdammers van
55 jaar of ouder, die zelf niet beschikken
over een computer of tablet en een inkomen
hebben dat niet hoger is dan € 32.000. De
spreekuren zijn tussen 2 maart en 13 april
in de vestigingen Hoogvliet en de Centrale
Bibliotheek. Een afspraak maken is noodzakelijk via het telefoonnummer 010-2816 337
(bereikbaar van maandag t/m donderdag van
10.00 tot 16.00 uur).

Het Kunstwerk van uw Tandprotheticus!
Venrooy Tandtechniek is de specialist in deskundig aanmeten en
vervaardigen van gebitsprotheses. Uw gebit is belangrijk. Niet
alleen om er keurig uit te zien, ook om er goed mee te kauwen.
Wanneer uw natuurlijke gebit niet meer voldoet, bent u bij Venrooy
Tandtechniek aan het juiste adres. De broers Danny en Erik Venrooy
zijn beiden tandprotheticus.

De tandprotheticus is dé specialist in de mondzorg voor uitneembare constructies. Denk niet
alleen aan een kunstgebit - volledige gebitsprothese genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.
Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze hoogste
prioriteit. We proberen iedereen blij te maken
met zijn of haar nieuwe prothese. Met een team
van ‘vakidioten’doen we daar iedere dag ons
best voor!”
Gewoon bellen

Voor een afspraak kunt u heel eenvoudig
Venrooy Tandtechniek bellen. U heeft geen
verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts,
tandarts of van een ziekenhuisarts. De tandprotheticus is vrij toegankelijk en een belangrijk
deel van de zorg die geleverd wordt valt onder
de basisverzekering. Wel zo fijn!
Schat aan ervaring

Natuurlijk werkt Venrooy Tandtechniek nauw
samen met andere behandelaren. Denk aan de
tandarts, de tandarts/implantoloog en de mondhygiënist. Zoals de tandprotheticus ervaring
heeft met uitneembare gebitsprotheses, hebben
andere beroepsgroepen in de mondzorg hun
specialismen. Samen kunnen ze u de beste zorg
leveren.

Heeft u bijvoorbeeld sterk geslonken kaken?
Dan is er mogelijk onvoldoende stabiliteit voor
een goed functionerende prothese. Grote kans
dat u wel gebaat bent bij een prothese die wordt
geplaatst op een implantaat dat door de tandarts
/ implantoloog als een schroef in uw kaak wordt
vastgezet.

Prima zorg
De tandprotheticus kan u bijvoorbeeld verwijzen naar een mondhygiënist om tandsteen te
verwijderen. En hij zoekt bijvoorbeeld contact
met een tandarts wanneer uw gebit deels bestaat
uit natuurlijke tanden en kiezen. Die verdienen
evengoed prima zorg. Andersom verwijzen
tandartsen cliënten met grote regelmaat naar een
tandprotheticus voor het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese.

Beter passen
Functioneert uw natuurlijke gebit niet meer?
Heeft u een slecht passend of verouderd kunstgebit? Al dat ongemak is onnodig. Breng een
bezoek aan Venrooy Tandtechniek. Vaak hebben
zij de beste oplossing voor u. Met nieuwe technieken en materialen kan Venrooy Tandtechniek
er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kunstgebit
beter past.

Beste oplossing
U kunt bij Venrooy Tandtechniek niet alleen
terecht voor een ‘normale’ gebitsprothese. Voor
menigeen is een klikgebit de beste oplossing.

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik van hypermoderne 3D technieken. Hiermee kan niet alleen

sneller, maar ook nauwkeuriger een perfect passend kunstgebit worden gemaakt. De nauwkeurigheid van de moderne scanners is zó groot dat
een te ruim zittend kunstgebit tot het verleden
behoort. De scanners meten de prothese aan alle
kanten op en digitaliseren de meetgegevens tot
op een tiende millimeter nauwkeurig.Vervolgens wordt het kunstgebit uit een blok kunststof
gefreesd, zonder enige afwijking. Zo heeft u in
amper 14 dagen een perfect passend kunstgebit.
Eigen risico (bijna) verbruikt?
Maak dit jaar nog een afspraak voor een nieuw
kunstgebit.
Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 20 jaar, met
vestigingen op de Oudedijk 140 in Rotterdam en
op het Raadhuisplein 46 in Nieuwerkerk aan den
IJssel. In mei 2018 is de praktijk in Nieuwerkerk
verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de overkant van het plein, boven de bank.
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met Mondzorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt u er voor alle
mondzorg terecht!
Vraag vrijblijvend informatie:

Venrooy Tandtechniek Kunstgebitten
Oudedijk 140/Hoek Willem Ruyslaan
Rotterdam-Kralingen
Telefoon 010-4117870
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633
Geopend: maandag t/m vrijdag,
09.00 tot 17.00 uur

www.venrooytandtechniek.nl

NIEK
DTECH
V E N R OOY TAN
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Interview met de heer Hugo Verbrugh

Mobiliteit essentieel voor gezond ouder worden
In relatie tot onze gezondheid berichten alle media al sinds de uitbraak over de coronapandemie. Hierdoor is het afgelopen jaar onze
kwaliteit van leven op diverse manieren flink beïnvloed. Sommige
bevolkingsgroepen zijn meer getroffen door de RIVM-beperkingen
dan andere. Voor de ouderen onder ons schijnt licht aan het eind van
de tunnel in de vorm van vaccinaties, waarna zij zich naar wij hopen
weer vrij kunnen bewegen. Het verplichte thuisblijven en als gevolg
immobiliteit heeft het bewegingsapparaat (voeten en rug) van velen
geen goed gedaan.

Hugo Verbrugh (*1937), arts-diploma, maar
nooit gepraktiseerd, universitair hoofddocent
ﬁlosoﬁe aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
en haar voorgangers (en auteur van o.a. Een
beetje ﬁlosoﬁe kan hier geen kwaad: wijsgerig
perspectief op de geneeskunde) ervoer dit op
pijnlijke wijze. Lopen was erg moeilijk geworden en hij had de signalen van zijn lichaam
verwaarloosd. Hij zocht een oplossing voor zijn
voetproblemen en kwam via Zorgkaartnederland.nl in contact met voet- en houdingsspecialist Pugliese. Tijdens het consult wordt door
Verbrugh gememoreerd hoe belangrijk Italianen
zijn geweest voor de wetenschap en de ﬁlosoﬁe.
De zogeheten ‘spiegelneuronen’ in de frontale
hersenschors, die fysiologische, psychologische en ﬁlosoﬁsche inzichten omtrent kennis
en begrip met elkaar in een nieuwe samenhang
gebracht hebben, waren (in 1999) een Italiaanse
ontdekking. Het was een bijzonder treﬀen tussen
de Italiaan en de arts-ﬁlosoof; zij bleken veel
interessevelden te delen, zowel op professioneel
gebied als in ruimere zin, zoals esoterie, muziek
en Italiaanse opera.
Pugliese heeft zich gespecialiseerd op de relatie
tussen voeten en houding. Problemen aan de
voeten hebben invloed op de houding en dragen
bij aan het ontstaan van orgaanklachten. Dit

wordt CVOD, Chronische Voetpijn en Orgaan
Disfunctie genoemd. CVOD komt voor bij
mensen van alle leeftijden.
Door het proberen om de pijnlijke voeten te
ontzien, gaat men ze anders neerzetten of op
de randen lopen. Scheefstand van de voeten
heeft direct invloed op bekken, rugwervels en
de zenuwen die naar organen en spieren lopen.
Organen en spieren hebben normale zenuwimpulsen nodig om goed te kunnen werken.
Belemmering van de zenuwen veroorzaakt
overbelasting en niet goed functioneren. Veel
voorkomende symptomen zijn rug-, knie- en
heupklachten, krampen en onverklaarbare darmen blaasklachten.
Het is van groot belang om mobiel te blijven
op hogere leeftijd. Kunnen gaan en staan waar
men wil is essentieel om zowel lichamelijk als
geestelijk gezond te blijven. Naar buiten om
de lente te ervaren, nieuwe prikkels op te doen,
dierbaren weer te ontmoeten en vrienden te kunnen spreken is lastig zo niet onmogelijk als de
voeten ons niet kunnen brengen waar we willen.
Daarom hierbij het welgemeende advies van
de heer Verbrugh: laat uw voeten en houding
regelmatig checken!
Zie voor contactgegevens de website

De heer H. Verbrugh en A.A. Pugliese

www.voet-statiek.nl of tijdens kantooruren
0180-514291.
Mocht de assistent niet opnemen, spreek dan uw
boodschap in, wij bellen u terug.
Onze drie praktijklocaties:
Arthrokinematika & I.P.C.:
Vrijhof 13
2923 BR Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 514291

€50,korting

Welkomstkorting!
Knip de voucher uit. Neem deze mee naar uw eerste afspraak met
Marieke. Ontvang €50,- korting op uw testament, levenstestament
of samenlevingscontract.
Geldig tot 31-03-2021. Eén voucher per opdracht.
www.westportnotarissen.nl

info@westportnotarissen.nl

085-0133600

Weena 592 Rotterdam

Galgepad 21 Naaldwijk

Heulweg 2 Wateringen

Oostmaaslaan 33a-35a
3063 AN Rotterdam
Tel. 010 2122730
Pluriforme Geneeswijzen & Pijnbestrijding:
Johan de Wittstraat 2
2902 HG Capelle aan den IJssel
Tel. 010 4506522
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Welzijnswarenhuis
Senioren krijgen soms beperkingen in
hun mobiliteit door het ouder worden.
Dit kan in huis leiden tot problemen
met het traplopen en bijvoorbeeld het
zich verplaatsen van de huiskamer
naar de keuken en andersom. Mobiliteitsbeperkingen kunnen ook leiden
tot slaap- of zitproblemen. Het Welzijnswarenhuis is gespecialiseerd in
hulpmiddelen voor meer mobiliteit en
heeft voor bijna elke beperking een
oplossing.
Speciaal voor in huis is in het assortiment van
het Welzijnswarenhuis een zeer kleine wendbare
rollator opgenomen. De Let’s Go Indoor-rollator
heeft iets weg van een ouderwetse serveerwagen.
De rollator heeft een mooi donker vlak dienblad
waarmee u bijvoorbeeld veilig de kofﬁe van de
keuken naar de huiskamer kan brengen. Kleine
stevige wieltjes laten de rollator geruisloos over
de vloerbedekking of het parket rollen. Alles in
een modern design, waardoor de rollator eerder
een sierstuk dan een sta-in-de-weg in de kamer is.
De mooie en moderne fauteuils van het Welzijnswarenhuis hebben allemaal een oplossing voor
een mobiliteitsbeperking. Met bijvoorbeeld een
ingebouwde sta-op-functie kunt u makkelijker uit
een stoel opstaan. Mobiliteitoplossingen voor buiten zijn ook ruim aanwezig in onze showroom, zo
hebben we diverse modellen scootmobielen, rolstoelen en comfortabele lichtgewicht rollatoren.

Martha Flora
In de grote ruime showroom hangt een prettige,
persoonlijke sfeer. De medewerkers van het
Welzijnswarenhuis nemen ruim de tijd om u alles
duidelijk uit te leggen. U bent van harte welkom
op de Schinkelse Baan 6 in Capelle aan den
IJssel. U kunt voor de deur gratis parkeren en de
kofﬁe staat altijd voor u klaar.

De beste zorg voor
mensen met dementie
Wie is Martha Flora?
Martha Flora is een beschermde leefomgeving voor mensen met dementie.
Bij Martha Flora krijgen bewoners alle ruimte om hun leven zo goed mogelijk en waardig voort

Het Welzijnswarenhuis
Schinkelse Baan 6
2908 LE Capelle a/d IJssel
T: 010 – 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl
I: www.welzijnswarenhuis.nl

te zetten. Ons doel is om een oprechte relatie op te bouwen met onze bewoners, want alleen
dan kunnen wij hen de beste zorg bij dementie geven als het thuiswonen niet meer gaat.

Interesse?
Neem dan contact op met onze locatiemanager Johanna Terpstra op nummer
06- 41 64 95 36 of ga naar www.marthaflora.nl

Openingstijden: WIJ ZIJN GEOPEND!!!
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

De dementiezorg die u zoekt

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

 3 motoren voor onafhankelijke
bediening;
 leverbaar in diverse bekledingsoorten en kleuren.

4-wiel scootmobiel Mercurius
7.00 uur
stijden:
.00 tot 1
0
Opening
1
n
a
v
ag
t/m vrijd
0 uur
Dinsdag
0 tot 15.0
.0
0
1
n
a
v
!
Zaterdag
arkeren
gratis p
Let op:

Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



zeer goede vering.
Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl
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Voorbrood Meubelen: Uw Fitform specialist!

Bij Voorbrood Meubelen zijn we altijd op zoek naar partners die onze waarden op het gebied van service, kwaliteit en klantgerichtheid delen. Fitform
is één van die partners. Het maatwerk zitcomfort van Fitform verhoogt
namelijk al 40 jaar het welzijn van heel veel mensen. Om dit te vieren kunt
u nu proﬁteren van onze jubileumaanbieding: de luxe en zeer complete
Fitform 580 Elevo jubileumeditie.
De voordelen van Voorbrood Meubelen en Fitform op een rij:
• Voor u individueel op maat gemaakt, waarbij we zelfs bij u thuis kunnen komen meten;
VOORBROOD.NL
GRATIS PARKEREN
• 10
jaar Garantie
Waarborg;
• Zitten, relaxen, rusten én gemakkelijk opstaan;
• Uitgerust met drie motoren, alles onafhankelijk verstelbaar;
• Volledig ergonomisch verantwoord & wetenschappelijk onderbouwd;
• Bekledingstof Board; keuze uit 15 kleuren.
Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen
(0180) 63 11 11

Geopend 9.00-18.00,
vrijdag tot 21.00
zaterdag 10.00-17.00

WWW.VOORBROOD.NL

Wonen

Vollemaanwandeling
Samen lopen in het donker. De maan verlicht je pad. Je loopt door verstilde bossen, over smalle paadjes, langs een maanverlichte Kralingse Plas. Je laat alle
beslommeringen achter je. Je laat je verrassen door wat je beleeft...
Door de duisternis komen al je zintuigen op
scherp te staan. Door het stil-zijn hoor je nieuwe
geluiden – om je heen én in jezelf. Je overdenkt.
Elke volle maan heeft zijn eigen thema, vragen
helpen je op weg. Je deelt wat licht en donker
voor je betekenen.
De wandeling is op 28 maart om 21.00 uur. Kijk
voor kosten, aanmelding en achtergrondinformatie over verzamellocatie op https://www.

Slapen
Wonen

TWICEElEvo
174
FitForm

Wonen

Slapen

iederal.nl/vollemaanwandeling-op-28-maart-inrotterdam/
De avond wordt georganiseerd door iederal.
iederal biedt een breed en gevarieerd programma
van events op het gebied van zingeving. Van interactieve lezingen, natuurevenementen (ook voor
kinderen!), zang-, kunst- en muziekbelevingen tot
gespreksdiners. Overal in het land. Meer weten?
Kijk op www.iederal.nl

Slapen

TWICE 174 VAN DE TOEKOMST
VAN DE TOEKOMST
Persoonlijke afspraak
twicE
3 MOTORIG
+ ACCU IN174
LEER
Persoonlijke
afspraak
m33(3-motorig
3-motorig
NU VOOR +€ 2.245
MOTORIGmEt
+ ACCU IN LEER VAN € 2.494,Ook in deze bijzondere periode

sta-op-FunctiE)

Wonen
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DE TOEKOMST
accu in lEEr
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veilige omgeving bieden. Het is
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willen wij u graag een prettige en
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Rotterdamse restaurants in historisch perspectief
Wat is ‘uit dineren gaan’ in een eethuis toch een leuke, gezellige
bezigheid. Dat weten veel (oud)Rotterdammers maar al te goed.
En wat missen wij in de huidige pandemie toch zo’n bezoek aan
een knus restaurant. Enfin, het zal op den duur heus allemaal
goed komen. Rotterdam scoort – landelijk gezien – enorm qua
restaurants. Wij zaten najaar 2019 op circa 925 eethuizen. Dat is
erg veel! Vermoedelijk zal dit aantal vanwege Covid-19 dit jaar
flink afslanken. Heel triest, het is niet anders.
Afgelopen februari ben ik begonnen
met de productie van mijn laatste
horecaboek. Er verscheen van mijn
hand tussen 2005 tot 2020 een reeks
van vijf (!) caféboeken op salontafelformaat (24 x 34,5 cm). Kortom, de
materie is mij wel toevertrouwd. De
titel van het nieuwe boek? Tamelijk
simpel: ‘Rotterdamse Restaurants’,
met als ondertitel: ‘1880 – heden’.
Lacune
Ik heb zin in deze klus. Vreemd genoeg bestaat er nog geen enkel serieus
boek waarin de geschiedenis van het
Rotterdamse restaurantleven onder
de loep wordt genomen. Men kan
spreken van een lacune, dáárom vat ik
graag de draad op. Ik kies bewust voor
een lange periode van 140 jaar. De
uitdaging is het meer dan waard! Rotterdam heeft een enorme traditie op
culinair gebied. Rond 1936 (crisistijd)
telde onze stad meer dan 50 eetzaken.
Amsterdam moest het met minder

doen. Het wat chique Den Haag liep
gelijk met ons op. Begin vorige eeuw
stond Rotterdam, culinair gezien, op
een nóg hoger plan. Anno 1907 telde
Rotterdam maar liefst 70 restaurants.
Curieus, want in die tijd was Rotterdam nog een oprechte arbeidersstad
in opkomst. Voor de meeste inwoners
was er eenvoudigweg geen geld om
duur uit eten gaan. In restaurants kwamen uitsluitend de meer welgestelden.
Kennelijk telde onze stad begin vorige
eeuw al genoeg van deze lieden. Het
boek zal traditiegetrouw weer worden
opgevrolijkt met honderden illustraties. Tevens worden tal van restaurantlijsten geplaatst, verdeeld over zeven
periodes.
Old Dutch
Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan
op de zo bekende Michelin Sterren.
Restaurant Old Dutch en Le Coq d’Or
waren de allereerste zaken met één
ster. Zij kregen die in 1957. Het eerste

Old Dutch (Rochussenstraat), een culinair begrip in Rotterdam

driesterrenrestaurant (in 2002) was
‘Parkheuvel’. Overigens zijn ‘Old
Dutch’ en ‘De Pijp’ (Gaffelstraat) de
enige twee eetzaken die qua naam
WO II hebben overleefd. Kleine, eenvoudige eethuizen krijgen in het boek
natuurlijk ook veel aandacht. Denk
aan het supergezellige Delfshavens
Eethuis, waar je voor minder dan een
joet een prima maaltijd geserveerd
krijgt. Verder komt de enorme groei
van de uitheemse keuken ruimschoots
aan de orde. En niet te vergeten, de
trieste neergang van het eenvoudige,
doch smaakvolle Chinees-Indische

restaurant. Vele Oosterse restaurateurs
kiezen thans voor de efﬁciënte afhaalmethode. Jammer dat het ‘Samen
Chinezen’ langzaam uit onze eetcultuur aan het verdwijnen is. Het spreekt
vanzelf dat ik in De Oud-Rotterdammer later nog eens op de materie zal
terugkomen.

en/of telnr. Opdat ik contact met u kan
opnemen. Dit komende boekproject
wordt alleen maar boeiender wanneer
u mij helpt aan allerhande materiaal!
U heeft gelukkig nog eventjes de tijd.
Het boek zal medio 2023 verschijnen.

Oproep
Voor nu een oproep aan álle lezers:
Stuur mij alstublieft eigen privéfoto’s,
oude menukaarten, nota’s, etc, en bovenal op schrift persoonlijke herinneringen. Vermeld steeds uw emailadres

Reacties naar: jorisboddaert@gmail.
com of 06-188 496 44. Per post kan
natuurlijk ook: Coolhaven 533, 3023
BA Rotterdam.

Joris Boddaert

Rotterdam
vanuit de wolken
Nieuwbouwwijk Het Lage Land in Prins Alexander, 1968. Met in de verte de contouren van Ommoord in aanbouw. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart
Hofmeester Rotterdam

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam was in het
voorjaar van 2021 een foto-expositie gepland van het werk van
Bart Hofmeester en zijn bedrijf
AeroCamera. Het museum is
echter gesloten. In De Oud-Rotterdammer publiceren we in samenwerking met Watermerk BV foto’s
uit het boek ‘Rotterdam vanuit de
wolken’, waarvan inmiddels de 2e
druk is verschenen. Telkens met de
vraag of u, als lezers, nog iets kunt
toevoegen aan de beschrijving van
de foto. Een herinnering, een anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Barre voedseltocht in hongerwinter (8)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar noordelijke en zuidelijke provincies
om voedsel te bedelen zijn er legio. Ondanks alle ellende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden.
Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-jarige Charloise
huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later uitwerkte. Haar door Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat
over haar eerste tocht van twaalf dagen per fiets vanuit Charlois
in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari
1945. Deze keer: deel 8.

“Het is geen doen zo”, zei de boerin
medelijdend. Annie en Rini waren het
volkomen met haar eens.
“Het zal straks wel opklaren”, voegde
de boerin toe aan haar betoog. “De
mist wordt al dunner.’’
Ze keken naar buiten en zowaar, ze
konden de omgeving weer beter zien.
Annie begon zich behaaglijker te
voelen en maakte een praatje met de
twee dochters des huizes. Ze vroegen
van alles over de stad en Rotterdam in
het bijzonder. Maar op de vraag naar
rogge, was het antwoord ontkennend.
“Ze zijn nu aan het dorsen. Kom
vanmiddag maar terug. Dan heb ik wel
wat voor jullie.”
“Daar kunt u op rekenen”, zei Rini
verheugd.

kinderen bang mee te maken.’’
“Maar wie weet hoe aardig ze is”,
pareerde Rini.
Ze kwam binnen met haar dochter.
“Komen de dames om zaken te
doen?”, vroeg de dochter.
“Zaken doen is het juiste woord
niet. We willen graag voedsel van u
kopen.’’
“Verkopen doen we niets, maar als jullie wat te ruilen hebben, handdoeken
of zeep bijvoorbeeld?’’
Annie keek de vrouw ongelovig aan
en dacht aan de zes handdoeken die
ze thuis bezat en de surrogaatzeep
waarmee ze moest wassen.
“Hoe zeep eruit ziet, weet ik niet meer
en die paar armzalige handdoeken heb
ik zelf nodig”, dacht Annie. Nijdig
antwoordde ze: “Wij zijn geen zwarthandelaren.’’
“Dan hebben we niets voor jullie”, zei
de boerin met besliste stem.
Het oude vrouwtje vond het blijkbaar
zielig voor de twee vrouwen en gaf
een paar broodbonnen. Ze was zo
kwaad nog niet, al had ze haar uiterlijk
niet mee.

Toverheks
Ze gingen weer op weg. Het was
nog steeds erg koud, maar gelukkig
niet meer zo mistig. Bij de volgende
boerderij liet een héél oud vrouwtje
hen binnen. Ze liep krom en haar stem
was krakerig. “Ik zal mijn dochter
even roepen”, kraakte ze en ging de
kamer uit.
“Het is net een toverheks uit een
sprookje”, zei Annie, wat niet aardig
van haar was. “Ik heb nimmer zo’n
lelijk vrouwtje gezien, goed om kleine

Borstrokken
Bij de volgende boerderij werden
Annie en Rini te woord gestaan door
de boer zelf. “Er zitten binnen een
paar mannen, maar misschien kunnen wij eerst zaken doen”, klonk het
uitnodigend, maar met een duidelijke
ondertoon en knipoog.
Alweer dat zakendoen! Annie keek
wat wantrouwend. “Wij willen alleen
wat rogge van u kopen.’’
“Kom eerst maar binnen”, klonk het
zoetsappig.

Ze gingen daarom het eerste pad in en
klopten aan bij de boerderij. Praten
ging bijna niet meer, hun gezichten waren verstijfd en de monden
weigerden dienst. Bij de kachel van de
gastvrije boerin kwamen ze enigszins
bij en een warme kop koffie deed
wonderen.

Een Duitse snelboot die Annie van der Meulen door het water van de Waalhaven zag scheren.
Foto verzameling Rein Wolters

Vliegveld Waalhaven, dat Annie kende van voor 10 mei 1940, de dag dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Foto verzameling Rein Wolters

De wijze van uitnodigen beviel Annie
en Rini niet erg, maar ze gingen toch
naar binnen. Aan tafel zaten twee welgedane mannen met een stapel wollen
borstrokken en ander linnengoed
voor zich. “Zo kinderen, ook aan de
handel”, grinnikte een van hen dubbelzinnig en duidelijk met een andere
bedoeling.
Het liefst had Annie hem een klap
in zijn gezicht gegeven, maar ze
beheerste zich. “Ja, net als u”, zei ze
op brutale toon. “Misschien hebt u een
borstrok voor mij te koop, want die
zoek ik al zo lang voor mijn man.’’
De man lachte Annie uit in haar
gezicht.
“Kom mee, hier hoeven we niet met
onze dubbeltjes te komen”, riep Rini
woedend en gelijk de deur uitstappend.
“Wat een schoften”, barstte Annie los.
“Als zulke mensen hier een paar dagen
bezig zijn, is de kans voorgoed verkeken voor mensen zoals wij, die hier
van de honger naartoe zijn gekomen.
In de stad verkopen ze alles weer,
natuurlijk peperduur. Ik kan me best
indenken dat mensen, als ze nog iets
hebben, hier proberen te ruilen voor
levensmiddelen. Maar tegen zulke
stapels textiel kan niemand op.’’
“Al met al is de ochtend bijna om en
hebben we niets meer dan die paar
broodbonnen ontvangen”, stelde Rini
mistroostig vast. “We moeten maar
eens zien of we ergens kunnen eten”,
opperde Annie.
Dieven
Vervolgens deden ze een ervaring op,
die ze allerminst hadden verwacht.
Meestal hielp het de twee voedselzoeksters als ze vertelden dat ze uit
Rotterdam kwamen. De mensen vonden het heel erg dat het centrum van
de stad verwoest was en keer op keer
bemerkten ze dat hen dat een streepje
voor gaf. Maar bij het volgende adres
bleek het juist tegen hen te pleiten.
Annie vertelde de boerin waar ze vandaan kwamen en kreeg als antwoord:

“Het spijt me, maar voor Rotterdammers heb ik niets.’’
De twee keken haar verwonderd
aan en vroegen. “Mogen we weten

Het was net een toverheks die de deur opende.
Tekening Bert Klandermans

waarom niet, mevrouw.’’
“Omdat het dieven zijn”, was het
onvriendelijke antwoord.
Dat werd Annie te kras. “Ik geloof dat
u zich vergist, er zijn overal dieven.
Dat Rotterdam een grote dievenbende
is, spreek ik tegen. Zien wij er zo
diefachtig uit?”, vroeg Annie.
“Ik ben misschien wat scherp. Maar
het is ook wel erg wat er is gebeurd.
Vannacht hebben hier twee Rotterdammers geslapen. Vanmorgen vroeg zijn
ze weggegaan en hebben twee goede
fietsen en een stuk spek meegenomen.
En misschien nog wel meer”, zei de
boerin bedrukt.
Daar stonden Rini en Annie met hun
goede gedrag, ze hadden er geen
antwoord op. “We begrijpen nu wel
dat u een hekel aan ons heeft, jammer dat een paar smerige dieven het

onmogelijk maken voor goedwillende
mensen.’’
“Dat is zeker, niemand in deze buurt
wil nog slapers hebben”, verklaarde
de boerin. Ze keek hen onderzoekend
aan, aarzelde en zei, tot opluchting
van Annie en Rini: “Kom er maar in,
ik heb nog wat koude aardappelen en
die ga ik voor jullie opbakken.’’
Even later zaten ze aan de gebakken aardappelen met spek. Terwijl
Annie en Rini zich te goed deden, zat
de vrouw hen op te nemen. Ze was
vriendelijker dan het duo oorspronkelijk dacht en verontschuldigde zich
opnieuw voor haar eerst zo onaardige
gedrag. “Jullie zien er nog netjes uit”,
merkte ze op. “Sommige mensen
lopen met oude of kapotte kleren.”
Annie glimlachte en keek naar haar
lompe schoenen, uitgebeten door de
sneeuw. Haar dikke, zelfgebreide,
kousen waren niet echt charmant.
Ook Annie’s jas was er niet mooier op
geworden na twee nachten slapen in
het hooi.
Persoonsbewijs
“Lusten de dames nog pap”, vroeg
de boerin, die zag dat ze al het eten
hadden opgeschranst. Dat ging er nog
wel in en hierna namen ze hartelijk
afscheid van de boerin, die ook nog
een paar appels gaf voor onderweg.
“We moeten maar naar een andere
buurt gaan’’, zei Rini, “hier hebben
we niet veel kans meer.’’ Zo gezegd,
zo gedaan.
Bij de volgende boerderij maakten
ze weer iets nieuws mee. Er werd gevraagd naar hun persoonsbewijs. “Er
komen zoveel mensen aan de deur en
ik heb gemerkt dat ze niet van zover
kwamen als ze beweerden. Ik hoorde
het ook aan hun spraak en die klonk
heel anders dan uit het westen van Nederland”, legde de boer minzaam uit.
Met een gerust geweten lieten ze hun
persoonsbewijs zien en ze kregen een
heerlijk maal voorgezet.
Wordt vervolgd

pagina 20

Dinsdag 9 maart 2021

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

Resultaat van 10 jaar Rutte met
D66 en “Christelijke” partijen.
300.000 gedode baby’s, Euthanasiewet, Genderideologie,
Stikstofcrisis, Minder boeren, Economische crisis,
Avondklok, BTW verhoging, Toeslagenaffaire, Meer wetten,
Zonneweiden, Woningnood, Identiteit van onze burgers,
onze dorpen en ons land afgenomen.

DE SKYLINE VAN ROTTERDAM AAN JE MUUR?

ECH WEL!

Wil je verandering: KIES JEZUS LEEFT.nl

Deze skylines van Rotterdam
laten alle highlights van de stad zien:
van de De Kuip tot Erasmusbrug..
En vooral niet te vergeten een opdruk
van De prachtige Kuip in kleur!
Of in het zwart-wit
Het materiaal dat gebruikt wordt voor de Skylines is Dibond, dit
materiaal is 3mm dik waarbij de toplaag is gemaakt van geborsteld
Aluminium dit staat ook wel bekend als RVS afwerking.
Dibond is geschikt zowel voor binnen / als buiten gebruik en kan
hierdoor jaren lang in weer en wind gebruikt worden. Dibond wordt
altijd direct op de plaat geprint door middel van een UV flatbed printer. Hierdoor is de afdruk scherp en kunnen wij uitstekende kwaliteit
leveren!
Met de ophangstrips van 3M Command hangt u uw Skyline aan de
wand zonder gebruik te hoeven maken van schroeven, de Skyline kan
verwijderd / verplaatst worden zonder beschadigingen en kleefresten.

Vanaf

€ 34,95

exclusief b

ezorgkoste

n

Bestel in onze webshop
www.deoudrotterdammer.nl/
webshop/

Een ramp als liberale, democratische en
“Christelijke” partijen doorgaan!
Bedenktijd abortus weg, Vrijheid meningsuiting weg,
Kindereuthanasie, Vaccinatieplicht, Coronatestplicht,
Kerncentrales, Van ons aardgas af, CO2 gekte,
Discriminatie niet gevaccineerde burgers, Nieuwe
wereldorde, EU belasting, EU leger, enz., enz.

“Er zijn op dit moment 7 miljoen 50-plussers in
Nederland. Dat is de helft van alle volwassenen in
ons land. 50PLUS komt op voor deze belangrijke
groep. Zodat iedereen in Nederland goed oud
kan worden. Ik strijd voor een eerlijk pensioen,
goede en betaalbare zorg en voldoende woningen
voor jong en oud. In veilige, groene wijken waar
mensen makkelijk met elkaar in contact komen.
Ik wil dat iedereen tot op hoge leeftijd volop mee
kan blijven doen. U ook? Dan hoop ik dat ik op
17 maart op uw stem mag rekenen.”
Liane den Haan
Lijsttrekker 50PLUS

EEN EERLIJK PENSIOEN
50PLUS wil dat er een eind komt aan het gedonder met pensioenen. Al ruim tien jaar zijn de pensioenen
niet meegegroeid met de stijging van de prijzen. Dat mag nooit meer gebeuren: de pensioenen moeten
omhoog. En de gemiste koopkracht moet worden gerepareerd. Niet korten, maar storten.
EEN GOEDE WONING VOOR JONG EN OUD
Fijn oud worden, in een woning die bij u past. Dat wil 50PLUS. Daarom moeten er veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. Zodat mensen die dat willen, kunnen verhuizen. Op die manier komt
doorstroming op de woningmarkt op gang en kunnen ook starters en jonge gezinnen een huis vinden.
GOEDE ZORG DICHTBIJ
50PLUS wil dat zorg zoveel mogelijk dichtbij plaatsvindt: in de wijk of bij u thuis. We willen ook dat het
eigen risico in de zorg omlaag gaat. En dat mantelzorgers beter worden ondersteund.

Bekijk ons verkiezingsprogramma op
WWW.50PLUSpartij.nl
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Spangen

Verheugd was ik de foto te zien in
de uitgave van 23 november van
onder andere de wijk Spangen. In
1954 ben ik in Rotterdam komen
wonen en in 1955 ging ik naar
de School met den Bijbel aan de
Mathenesserdijk 23, om de hoek
van het Marconiplein, waar een
NSU-garage zat.
Veel herinneringen komen boven, omdat
ik daar mijn lagere schooltijd heb doorgebracht met vriendinnen die ook in die buurt
woonden. Ik noem met name Joke Sinoo en
Suzan Bijvank, waarmee ik nog steeds een
innige vriendschap heb.
Ik zie o.a. Kitje Kool, waar een kolenkit op
het dak stond en waar mijn opa de eerste
schooljaren op mij stond te wachten. Op de
andere kant van de foto, helemaal onderaan,
een kiosk waar men koffie kon drinken,
maar waar wij duimdrop en schuimblokken gingen kopen als we een keer wat geld
kregen. Aan de andere kant van het goederenspoor, boven aan het grasveld, stond het
politiebureau waar ik een keer binnen ben
geweest, omdat ik een gevonden voorwerp
wilde aangeven en waaruit met de gedupeerde een leuke vriendschap is ontstaan.
Achter de school was een groot binnenplein,
maar helaas, we mochten er nooit spelen.
Geen speelkwartier. Op de andere hoek
van dat stukje Mathenesserdijk was een
schoenmaker; zijn dochter, Joke Eijke, was
een klasgenootje.
In de winter gleden we met een stuk karton
de heuvel af en hadden veel pret. Het was
een leuke tijd, voor zover ik mij herinner.
In de wijk Spangen de bekende straten; de
Bilderdijkstraat, Rheinvis Feithstraat, de
Busken Huetstraat, het P.C. Hooftplein,
waar een grote stenen bank stond, een stukje
Justus van Effenstraat, waar men de tijd
vooruit was en bakkerskarren en melkboeren met hun ijzeren hond over de galerijen
konden rijden. Zij kwamen daar via een
grote lift en konden zodoende hun ronde
doen. Mijn vader was stoker in dat complex;
er was ook een badhuis. Tevens een grote
ruimte waar de bewoners hun was konden
drogen aan lange stokken die van wand tot
wand liepen. Ook kon er via een schuif in
de keuken afval weggegooid worden, dat
dan beneden in een container terecht kwam
die regelmatig werd geleegd.
Ik zie de kerk, De Kapel, met het schuine
dak en een wit torentje. Jarenlang gekerkt
en naar de woensdagmiddagclub geweest.
Op de Mathenesserweg, om de andere hoek
van het Marconiplein, was Feestzaal Alhena
waar wij onze trouwreceptie hebben gegeven, verder op dat stukje een kapper, v.d.
Staay geheten, wiens kinderen ook bij ons
op school zaten. Op de hoek van de Dirk
Danestraat zat een café en op de andere
hoek een woninginrichtingszaak.
Wij, de drie vriendinnen, zijn meerdere
keren terug geweest naar deze plekjes en
verbaasden ons over de veranderingen. U
zult begrijpen dat op deze foto een schat aan
herinneringen ligt.
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Verkoopsters van De Zwaluw
in 1958. V.l.n.r: Wil Westerink,
Jannie Nuis, Mien van de Akker,
Annie Visser, Ineke (?), Annie van Vugt
en vooraan Corrie Timmermans, Maaike
Streefkerk en Coby (?). Foto’s Annie Soetersvan Vugt

Kruidenier
Zwaluw beste baas
Annie Soeters-van Vugt (anwout@gmail.com) mailt: “Wat leuk in het ‘Mijmerhoekje’ te lezen
over de Riederlaan in De Oud-Rotterdammer van 26 januari. Ik ben goed bekend met die
straat, waar ik heb gewerkt op nummer 65, in de kruidenierswinkel van de Zwaluw van meneer Willem van Gilst. Ik was bij hem in dienst van 1952 tot 1959, dus een kleine acht jaar.
Als 14-jarig meisje ben ik er begonnen, tot aan mijn trouwen. Het was een leuke tijd met
leuke collega’s en een goede baas, die zijn tijd ver vooruit was. De bedrijfsnaam was eerst
Van Gilst & Visser.
De oude Willem van Gilst was een
slimme man. Op vertoon van de kassabon kreeg de klant 2% van het aankoopbedrag terug. Wie op een vooraf
vastgestelde dag boodschappen kocht,
kreeg een roze kassabon en daarop
werd zelfs 5% korting gegeven.
Willem van Gilst was jarig op
1 april, geen grap. Alle klanten
kregen die dag een chocoladereep
van Verkade als traktatie. Elk jaar
was er ook een personeelsuitstapje.
Meestal op woensdagmiddag, als
de winkel dicht was en vanwege
het reisje ook nog eens een uur eerder sloot. We gingen bijvoorbeeld
naar de Efteling.’’
Volle nicht
Een van de collega’s van An
Soeters-van Vugt was Ans van Hattem van de Lintstraat in het Witte
Dorp in Bloemhof, dochter van een
zus van mijn moeder, dus een volle
nicht van mij. In het gezin Van Hattem was ook een zoon met Rein als
voornaam, dus een neef van mij.
Nou was er nog een andere neef die
Rein heette, met Mastenbroek als
achternaam. Wij, de drie Reinen,
zijn allen vernoemd naar onze
grootvader, Rein(ier) van Wijk, van
een bekend Katendrechts geslacht.
Zijn dochter, mijn moeder, kreeg

Uitstapje naar de Efteling met (rechts) chef Dolf Diekmeijer en zijn vrouw Joke

bij de geboorte als voornaam Reina
mee. De familie was en hield het
rein. Met zoon Leon van nicht Ans
heb ik reeds lang contact in de
muziekwereld. Hij is geluidstechnicus en begeleidt bekende en minder
bekende zangers en zangeressen.
Hoofdrekenen
An Soeters, verder gravend in haar
geheugen: “Alles ging met de hand
over de toonbank en hoofdrekenen
was daarbij een harde hoofdtaak.
De boodschappen werden verpakt
in papieren zakken en het afwegen
gebeurde op een van de weegschalen. Het was leuk te lezen over
de verkoop van losse stroop, wat
heb ik veel van die potjes gevuld.

Als winkel-jongste moest je zulke
karweitjes doen. Vrijwel alle waren
werden afgewogen: zout, soda,
zachte zeep en suiker, honderden kilo’s per week. Natuurlijk
verkochten we ook pelpinda’s in
onze kleine winkel. Vergeleken
met nu was het toen erg druk. De
klanten stonden tot wel drie rijen
dik op hun beurt te wachten. We
stonden daarom met zeven meisjes
achter de toonbank en natuurlijk
een chef.”
“Mijn eerste chef was Dolf Diekmeijer, die, met zijn vrouw Jo en
zoon Ruud, boven de zaak woonde.
Later nam hij het bedrijf van zijn
vader over, een drankenhandel

op Katendrecht en kregen wij een
cheffin. Zij was afkomstig van het
filiaal Groene Hilledijk en de hoek
Bree en die winkel was veel groter
dan de onze. Daar kwam ook veel
verse voorraad vandaan. Aan haar
heb ik niet zulke leuke herinneringen, dus daar zwijg ik maar over.”
Voorkeur
“Ik had wel leuke collega’s en met
enkelen van hen heb ik nog steeds
contact. Met de anderen heb ik
ook lang contact gehad. Maar je
wordt allemaal ouder en er zijn ook
al collega’s overleden. Misschien
kwam dat kleine meisje Elly – van
het eerdere verhaal van de Riederlaan – wel bij ons in de winkel met
haar moeder. Wat het consumptieijs aangaat, haalt zij dingen door
elkaar. Dubbeldik was van Jamin
en vanuit het pakhuis in de Hollandsestraat verkocht men alleen
schepijs. Daarnaast zat een pakhuis
van groenteboer Dirk Stroober en
op de andere hoek de eerder aangehaalde slagerij van Sander Mosterd.
Naast de winkel van Jamin zat een
elektrazaak (Schuiling??) en dan
een drogisterij.”
“Waar kleine Elly woonde, zat ook
een kolenhandel. Daarnaast op 86
het Duifje, een grote lingeriezaak
van A.C. Sinjorgo. Iets verder in
de straat woonde een lieve jongen
Paul, een mongooltje. Hij haalde
bij ons boodschappen voor zijn
moeder en hij wilde alleen door mij
geholpen worden. Zo had je toch
allemaal je vaste klanten, die graag
door hun voorkeurverkoopster
geholpen wilden worden.’’
“Halverwege de Riederlaan was
ook een boekwinkel en uitleenbibliotheek van Gerrit van Driel.
Hij had tevens een vestiging in de
Beijerlandsestraat en verhuisde
beide naar de Asterlo-nieuwbouw
in Zuidwijk. Later kwam daar een
professionele drukkerij bij op het
industrieterrein Hordijkerveld.
Gerrit – helaas overleden – steunde
vaak goede doelen.”

Mevr. B. Koopmans-Klem
burgje47@hotmail.com

Reacties: reinwol@outlook.com
In een vrolijker outfit dan de witte winkeljurk op personeelsreis
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TANTE POST
Hongerwinter
Vandaag het vervolgverhaal van de
barre fietstocht van Annie zitten lezen
en daarbij schiet mij een verhaal te
binnen van mijn ouders, die in die
moeilijke periode enkele kinderen en
volwassenen het leven hebben gered.
Ik ben van 1946 en heb gelukkig deze
ellendige periode niet meegemaakt, al
was het nog geen vetpot in die jaren
na de oorlog.
Enkele weken geleden kreeg ik op
Facebook van Jannie Verschoor de
vraag of ik in de Quintstraat heb
gewoond en of ik haar nog kende. Zij
woonde toen een paar deuren verder
en schreef dat zij, net als enkele
andere kinderen, bekertjes met HO
havermout kreeg, waar hun ouders pap
van kookten, waarmee mijn ouders,
haar en enkele anderen het leven
hebben gered. Mijn vader werkte in
die periode in de technisch dienst bij
Quaker-Oats aan de Brielselaan en
kon dus vrijelijk op de meeste afdelingen komen van dit bedrijf waar ze
havermout maakten. En wie appelen
vaart, die appelen eet. Mondjesmaat
stopte hij dit in zijn zakken, om het
thuis te verstoppen en waarschijnlijk
kregen medewerkers iedere week wel
iets mee naar huis. Helaas werden
mijn vader en enkele buurmannen bij
de razzia in november 1944 opgepakt
en naar Duitsland afgevoerd, dus
deze kraan ging dicht. Mijn jongste
zusje, die in 1943 was geboren, kreeg
dagelijks via via Molenaars kindermeel van een kantoormedewerker
van Quaker, die in de Texelsestraat
woonde. Helaas ben ik zijn naam
vergeten, maar als wij daar later langs
liepen, zwaaiden wij altijd even voor
het raam. Als ik nu nog neven en
nichten spreek over die tijd, vragen
ze mij nog steeds wat er zo bijzonder
was in dat kamertje waar ze nooit
in mochten. Daar hing een gordijn
voor een nis, wat was daarmee? En ik
vertel het ze nog steeds niet, lekker
geheimzinnig houden. Als de familie
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Tourist pilot voor Texaco
Vandaag hoorde ik van het verschijnen van een foto in De Oud-Rotterdammer,
waarin een vriendin van vroeger mij herkende. Ik ben in de zomer van 1971 en
1972 Texaco tourist pilot geweest. Een geweldige, onvergetelijke vakantiebaan!
Vooraf kregen we een korte opleiding en het behalen van een motorrijbewijs was
daar onderdeel van. Het ging hier om een promotieprogramma van Texaco, dat bij
de start ook het nieuws in de kranten haalde. Onze taak was toeristen informatie
te verstrekken over Rotterdam en, als het zo uitkwam, de weg te wijzen. We reden
met de scooter voor de mensen uit om ze op de plaats van bestemming te brengen.
Stella Kampijon-Klaassen
skampijon@live.nl
met hun kinderen op bezoek kwam
uit de Krimpenerwaard om inkopen te
doen in die grote stad Rotterdam was
het altijd mee-eten voor de terugreis
op de fiets en dan ging mijn moeder
dat bewuste kamertje in en kwam met
enkele pakken havermout terug. Ra
ra, hoe kon dat? En als je daar dan aan
terugdenkt, en beseft dat er nu nog
mensen zijn die mijn ouders daarvoor
dankbaar zijn, dan heeft dit toch wel
heel grote indruk gemaakt na 76 jaar.
C. Zwijnenburg
keesenflop@hotmail.com
Rotterdam 2021
Een stad, opgebouwd vanuit niets. Een
stad, aangevallen en verwoest. Onze
voorouders hadden geen tijd te klagen,
maar voldeden direct hun plicht. De
stad opbouwen en mooi maken. Zo
stond ze opeens weer in het zonlicht.

Er werd gezorgd voor onze toekomst.
We kunnen naar school en leuke dingen doen. Hoe hard deze mensen voor
de stad hebben gevochten, kunnen wij
ons niet voorstellen. Rotterdam is tegenwoordig liever lui dan moe. Maar
wat ben ik trots op onze voorouders.
Zij hebben een strijd gestreden. Waar
wij ons nu druk om maken, moeten we
met een korreltje zout nemen.
Als ik naar mijn stad kijk, voel ik mijn
opa: wat was hij trots op Rotterdam.
Maar hoelang kan ik nog kijken, opnieuw ligt Rotterdam in puin en vlam.
Er blijft niets over van onze winkelstraten en pretparken. Het heeft geen
zin in opstand te komen, dus tellen we
nu maar langzaam de dagen. Hopend
op rust in de straten.
Ditmaal door onze eigen mensen. Er
is geen respect voor het land. Terwijl
hier zoveel is te bieden, veel meer dan
aan de andere kant. We zouden respect

moeten hebben en de stad moeten
eren. In plaats daarvan bekogelen we
agenten met vuurwerk en steken alles
in de brand. Allemaal om je gelijk te
halen? Dat vind ik toch aardig frappant.
Ik stoor me aan de mensen die mijn
stad willen vernielen en haar behandelen zonder liefde.
Dat verdient ze niet. Rotterdam is
ons thuis en wordt nu langzaam een
oorlogsgebied.
Ik wou dat iedereen van mijn stad
hield zoals ik, alleen op die manier
blijft Rotterdam mooi en in evenwicht.
Rotterdam stroomt door mijn aderen,
alleen daar voel ik mij veilig.
Want deze stad is voor mij heilig!
Naomi Knijpinga
Naomi.knijpinga@outlook.com

Korte nostalgische terugblik
Toen ik onlangs vanuit Ommoord de
Terbregseweg afreed, zag ik daar een
levensgroot bord met verwijzing naar
nieuwbouw op het hoekje van de Ommoordseweg. Daar stond het schooltje
waar ik vijf jaar met ontzettend veel
plezier heb gewerkt als onderwijzeres
(van 1954-1959). Ons team bestond
uit : Henk de Boer, hoofd van de
school, een oudere dame wier naam ik
vergeten ben, Leen Seele, Kit Snoey
(die daar haar hele leven gewerkt heeft
en met wie ik bevriend was tot haar
overlijden) en ik, Jeany Rinderman.
De vakanties werden ingeluid bij
Henk thuis, (schuin tegenover de
school) en zijn vrouw zorgde altijd
voor wat lekkers bij de koffie. Het was
een feest te werken op deze school, al
zaten we met gecombineerde klassen.
De kinderen kwamen soms van ver en
bleven daarom hun boterhammetje op
school opeten en gingen dan buiten
spelen op het speelplein achter de
school. De school ging daarom ook
eerder uit, zodat ze voor donker thuis
konden zijn in de winter. Verkeer over
de Terbregseweg was er amper en
als we op vrijdagmiddag iets ‘aparts’
mochten doen, liepen we met de
kinders naar het Beatrixplantsoen om
spelletjes te doen of we liepen naar
het Kralingse strandbad (je zou het
toch niet in je hoofd halen daar nu met
een klas kinderen te gaan lopen!). De
ouders waren bijzonder vriendelijk
en behulpzaam bij feestjes op school
en ook zo gastvrij je uit te nodigen
voor een kop erwtensoep als we na
schooltijd met de kinderen nog hadden
geschaatst of voor een kop koffie en
een praatje. En nu... wordt dat kleine
intieme schooltje omgebouwd tot luxe
woningen, zodat niemand meer kan
zien, dat heel veel ouwe Terbreggenaren daar ooit hun eerste taal- en
rekenlessen hadden.
Jeany Vos- Rinderman
h.vos57@upcmail.nl

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

tnv

Handtekening:

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

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

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

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

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis, Rein Wolters en
vele lezers
Adverteren:
Larissa Arends, Heleen Theeuwkens
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
heleen@deoudrotterdammer.nl
Foto’s e.d.:

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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cifieke informatie over zijn moeder,
Petronella Lambertha De Krieger
(1898-1969 Rotterdam). Wat hij nooit
heeft durven vragen (nu kan dat niet
meer!) is, hoe het komt dat zij op haar
trouwkaart de achternaam Smits had
staan. Als kind ging hij (als het moeders kant betrof) op bezoek bij oma en
opa Smits; bezoeken aan opa en oma
De Krieger waren er niet. Volgens de
burgerlijke stand was zijn moeder een
dochter van Martinus de Krieger en
Trijntje van Rhee, gehuwd in 1878 te
Schiedam, later wonend in Rotterdam.
In zijn vroege jeugd woonde mijn
vader met ouders en broers/zus op
Feyenoord, op de Persoonsdam 14, 1e
etage; een huis dat gehuurd werd van
opa (Jan) Smits, die gehuwd was met
Antje Lockhorst. Betrof het hier een
geval van voogdij, adoptie, pleegouders of iets dergelijks? Is er iemand
uit de families De Krieger, Van Rhee,
Smits danwel Lockhorst die een tipje
van de sluier kan oplichten? Alvast
dank!

Gezocht
Ik ben op zoek naar twee vroegere
kennissen. Hun meisjesnamen waren
Beppie Apeldoorn, geboren in Barendrecht, en Lientje Barning, die woonde
aan de Van Rijnstraat. Reacties: bel
06-15296670 of mail joopbrohm4@
gmail.com
Joop Brohm
Oude kaartjes Feyenoord
Ik ben op zoek naar de entreekaartjes
uit de magnifieke europa cupjaren
1969-1970. Het gaat om de kaartjes
Feyenoord-Vorwarts Berlin, Feyenoord-Reijkjavik en Feyenoord-Legia
Warschau. Andere oude Feyenoordkaartjes zijn trouwens ook welkom.
René van Broekhoven
06-51108258
vanbroekhovenrene@gmail.com
Vriendin gezocht
Bij deze zoek ik een serieuze vriendin.
Zelf ben ik een Rotterdammer in hart
en nieren van 89 jr,, goed ter been, zie
er goed uit, rij auto. Speciaal ga ik niet
op datingsite, maar hoop echt langs
deze weg een vriendin te vinden vanaf
75 jr. Reacties via Kroel1931@gmail.
com of 06-41921282.

8201 HR Spijkenisse
06-20457388

J. Ottink
janknitto@gmail.com
Postzegels
Ik ben op zoek naar postzegelverzamelingen, tegen betaling.

Podcast over meesterspion
George Blake
‘George Blake: meesterspion’ is
een vierdelige podcastserie over de
wonderbaarlijke avonturen van een
dubbelspion in dienst van de KGB.
Het leven van George Blake is fascinerend: als geboren Rotterdammer
werd hij spion voor zowel de Britten
als de Sovjets. Deze Nederlandse
‘James Bond’ vertelt alles over zijn
geheimzinnige leven in een nieuwe
podcast van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO op Radio 1.
George Blake werd in 1922 geboren
in Rotterdam en overleed 26 december
2020 in Moskou. De zoon van een
Nederlandse moeder en Engelse vader
wilde aanvankelijk dominee worden.
Toch werd hij spion. Eerst in Engelse
dienst, vervolgens werd hij dubbelspion voor de KGB. Twintig jaar geleden
zond OVT al een vierdelig portret van
George Blake uit, gemaakt door Hans
Olink. Een dag na het overlijden van
de dubbelspion besteedde OVT weer
aandacht aan hem. Toen bleek dat veel
luisteraars nieuwsgierig waren naar de
volledige uitzendingen, is daar gehoor
aan gegeven met deze podcastserie,
waarin Blake zelf vertelt over zijn le11
ven en avonturen.
Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was hij actief in het ver-

HH De Klerk
Eind jaren zestig, begin 1970 werkte ik bij H.H.de Klerk & zonen. Dit
was een toonaangevende woninginrichter voor die tijd. Gevestigd op de
Binnenweg, in het centrum van Rotterdam, in een heel bijzonder pand. Het
bedrijf had veel filialen, verspreid over heel Nederland en was bekend om
De Klerk binnenbouw. Daarnaast zaken als Arti Domo, Archi interieur, Enta
tapijtzaken en Kon. Mutters in Den Haag. Ook bekend van de meubels en
woninginrichting en speciaal het inrichten van scheepshutten, zoals voor
de Titanic! In 1973 bestond De Klerk honderd jaar. Dit werd toen groots
gevierd in de Doelen in Rotterdam. Het was een fantastisch feest met het hele
personeel. Als aandenken kreeg iedereen een Delftsblauw bord. Helaas is er
van het bedrijf niet veel meer over. Wie heeft er uit die periode anekdotes of
herinneringen? Reacties gaarne aan a.v.d.togt@kpnplanet.nl
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Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. Ditmaal
een exemplaar van het boek ‘Rotterdam Vreewijk in de 20e eeuw’
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Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw inzending bij ons binnen is voor DONDERDAG 18 MAART
2021.
U kunt de oplossing sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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deel van etmaal; 15. nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort onderwijs (afk.); 22.
corpulent; 24. zich andermans verdriet aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30. kleur
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

€ 14,95

Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de
20e eeuw
Een mooi boek over Delfshaven en de
Schiedamseweg, dat aan de hand van
foto’s ontwikkelingen in dit deel van
Rotterdam in de 20e eeuw beschrijft.
Zwarte bladzijde: het bombardement
in 1943. De geallieerden bombardeerden bij vergissing niet de
werf Wilton Feijenoord en omliggende havens, maar een deel
van Bospolder Tussendijken en de Schiedamseweg. Aandacht
ook voor bezienswaardige panden in het oude Delfshaven.

€ 14,95

Dinsdag 9 maart 2021

Rotterdam Pendrecht Wielewaal
in de 20e eeuw
In dit boek over de wijk Pendrecht en
Wielewaal voeren Tinus en Bep de Does
ons langs alle delen van deze wijk van
Rotterdam waarvoor in 1953 de eerste
palen van de eerste huizen werden geslagen. Ook dit is weer een mooi boek
vol illustraties geworden. Het geeft een leuk overzicht van wat
er in de afgelopen eeuw in dit deel van de Maasstad allemaal
gebeurde. Van de aanleg van de Singe tot het verpleeghuis
Slingedael en van de speeltuin in Wielewaal tot het landhuis
De Oliphant.Aandacht is er natuurlijk ook voor de komst van
metrostation Slinge, waarvoor op 24 april 1968 de eerste paal
werd geslagen.

€ 14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

Rotterdam IJsselmonde in de
20e eeuw
Weer een pracht boek van Tinus en
Bep de Does, deze keer over Rotterdam IJsselmonde. Aan bod komen
onder andere de komst van de Van
Brienenoordbrug, het koetshuis van modekoning
Theo Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, de
suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van Piet Smit en
nog veel meer. Een boek vol momentopnames van mensen en
gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden zijn.

€ 14,95
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Rotterdam Tuindorp Vreewijk De
Vaan Valkeniersbuurt in de 20e
eeuw
Weer een bijzonder exemplaar in de
serie wijkenboeken van Tinus en
Bep de Does. Ditmaal over tuindorp
Vreewijk en omgeving. Een wijk met
een bijzondere geschiedenis, mogelijk
gemaakt door havenbaronnen die de arbeiders betere
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen eeuw naar voren.

Rotterdam Blijdorp Bergpolder
Provenierswijk Agniesebuurt in
de 20e eeuw
Aan de hand van 200 foto’s maakt de
lezer in dit boek een visuele wandeling door Blijdorp, Provenierswijk, de
Agniesebuurt en Bergpolder. Onderweg passeren bekende gebouwen en
winkels en brengen foto’s herinneringen boven aan het Sophia
Kinderziekenhuis of het Sportfondsenbad in de Van Maanenstraat. Een leuk naslagwerk voor wie vroeger of nu in de wijk
woonde of interesse heeft in dit stukje Rotterdam.

€ 14,95

Rotterdam Oude en Nieuwe
Westen Middelland Dijkzigt
Scheepvaartkwartier in 20e
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam
van de linkermaasoever, zeg maar
tussen de Westensingel en de Delftse
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de
Spido rondvaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger.
Vele straten passeren de revue. Misschien ook die van u!

€ 14,95

Rotterdam Bloemhof in de 20e
eeuw
De wijk Bloemhof ligt in de deelgemeente Feijenoord. Bep en Tinus de
Does stelden ook over deze wijk een
fraai fotoboek samen. Met aandacht
voor onder andere de Oleanderbuurt, de
Kossel,de Dordtselaan, Stoelemeijer en
de Kiefhoek. En voor scholen, de spoortram en
de stadsvernieuwing.

€ 14,95

€ 14,95
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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
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Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

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

