
De maand december is weer 
begonnen; de maand met ge-
mengde gevoelens voor veel 
mensen. Ongetwijfeld beïn-
vloed door de reclames, de 
persberichten, de winkels en-
zovoorts, denken we aan onze 
kerstspulletjes. Halen we ze 
dit jaar tevoorschijn of niet? 
Loont het de moeite wel?

Er zijn genoeg tegenargumenten op 
onze leeftijd: het opzoeken, het naar 
boven, binnen of beneden brengen, 
waar zetten of hangen we wát, soms 
meubels verzetten, wie komt er nog op 
visite, wie zal het zien en vooral het 
straks weer opruimen en opbergen.
De traditie en de gevoelens winnen 
het ook nu weer. Eén voor één worden 
de dozen uit de kelder gehaald. Van 
oude en héél oude versieringen, van 
grootouders en ouders geërfd, tot 
zelfgemaakte kerstdecoraties van de 
kinderen en intussen ook de kleinkin-
deren. Niets van materiële waarde, 
maar alles “oh zo dierbaar”. De doos 
met kerstlichtjes van ‘Splendor 16-de-
lig’ spant de kroon. Niks led of fl ikker-
lichtjes, nee, een elektrisch snoer met 
zestien kaarsvormige lampjes eraan.

Houten kruis
Elk jaar herinner ik me de kerst uit 
mijn jeugd of het gisteren was. Thuis 
in ons gezin (pa, ma, broer Cees en ik) 
ging pa de dagen vlak voor de kerst, 
op zijn fi ets vanuit zijn werk bij ‘Eve-
rest’ op de luchthaven, langs het Afri-
kaanderplein om de daar aangeboden 
kerstbomen en vooral de prijs ervan 
te bekijken. Hoe dichter bij kerstdag, 
hoe goedkoper ze werden. Hij vond 
dus altijd een boom met de maten 
naar zijn zin en voor een schappelijke 
prijs. Laadde die over stuur, zadel en 
bagagedrager en kwam lopend naar 
de Verboomstraat 191. Weer of geen 
weer. Zijn aankomst was al een feest 
op zichzelf. In de kelder, waar ook 
het kolenhok was, werd er een groot 
houten kruis onder getimmerd.
Wát een heerlijke geur bracht zo´n 
dennenboom (spar?) in huis. Die bleef, 
mét het mandarijnenaroma, dágen 

hangen. De hoogte van de boom was 
precies gemeten, maar toch moest er 
soms een beetje gezaagd of geschaafd 
worden, zodat de lange piek er nog op 
paste en niet het plafond raakte.

Brandgevaar
Stond de boom eenmaal binnen, moest 
die tot de volgende dag ‘uithangen’. 
Maar dan kwam alles uitgestald op 
tafel te liggen; de ballen, vogeltjes, 
engeltjes, pijpjes, de slingers, enge-
lenhaar (waar je elk jaar je vingers 
aan openhaalde) en als laatste die 
blikken knijpers, waarin de kleine 
witte kaarsjes geplaatst moesten 
worden. Eerst een beetje opendoen, 
kaarsje erin en goed dichtdrukken. 
Dát deden ma en pa, want er mocht 
geen enkel brandgevaar zijn. Dat was 
er natuurlijk wél wanneer de kaarsjes 
aangestoken werden, dus stond er al-
tijd en eeuwig een ijzeren emmer met 
water met een grote dweil erin, naast 
de boom. Eigenlijk gingen de kaarsjes 
alleen aan bij de kerstmaaltijd en ´s 
avonds, bij het kerstliedjes zingen. 
Opa moest, al mopperend, zelfs zijn 
sigaartje uitmaken op die momenten. 

Vooral de volwassenen zaten attent te 
controleren wáár, wélk kaarsje bijna 
opgebrand was, om snel een nieuw op 
de hete was te drukken. Wij kinderen 
mochten opletten en waarschuwen, 
maar nooit zelf een kaarsje aanraken.

Beu
Precies weet ik de datum niet meer, 
maar toen ik zo´n jaar of acht was, de 
boom bijna klaar was en mijn vader 
op het punt stond de ‘knijpers’ erin 
te doen, riep mijn moeder opeens: 
“Daan, ik ben dat gedoe met die 
emmer beu!” En tegen mij: “Trek 
je jas aan!” Ze liep naar het laadje, 
waarin de reserve voor ‘onverwachte 
uitgaven’ lag en griste er geld uit. Zij, 
op pantoffels en jas open over haar 
schort, mij aan de hand meetrekkend, 
rennend naar een klein elektriciteits-
winkeltje in de Huismanstraat, vlak bij 
de hoek met de Zuidhoek. Ze waren 
al dicht, maar ma belde en bonkte tot 
er werd opengedaan. Zonder enige 
twijfel, zonder over de prijs te discus-
siëren, kocht ze een doos met heuse, 
voor ons toen moderne, elektrische 
boomlampjes. De zestien lichtjes ble-

ken weinig voor de grote boom, maar 
dat kon onze pret niet kreuken. Nou 
ja, een beetje bij mijn vader, die het 
een overbodige uitgave vond. Het jaar 
erop werd de verlichting uitgebreid 
met soortgelijke dozen van Vroom & 
Dreesmann en Philips. Nooit meer een 
emmer water met dweil! Alle feestda-
gen constant de lichtjes aan!

Spanje
Die drie dozen staan al jaren hier 
in Spanje opgeslagen. Zijn steeds 
meeverhuisd. Ik heb ze net weer 
tevoorschijn gehaald. Elk jaar is het 
weer even spannend: “Zouden ze het 
nog doen?” Even alle lampjes, nog ín 
de doos, goed aandraaien, stekker in 
het stopcontact, oei, één fl ikkert, maar 
dan... ze branden nog alle zestien! Dus 
straks weer in het kerstboompje!
Een koud kerstboompje eigenlijk. 
Jarenlang wilde ik per se een echte 
boom in huis (in de Spaanse familie- 
en kennissenkring had niemand toen 
nog een kerstboom in huis), enkelen 
óók met een houten kruis, velen in een 
grote pot aarde. Geen enkele over-
leefde echter tot na Drie Koningen. 

Uit ecologische overwegingen moest 
ik mijn voorkeur al een aantal jaren 
geleden opgeven. Bij een bezoek aan 
een brocante in Zuid Frankrijk, viel ik 
een keer bijna over een doos met de 
tekst: Canadian Spar NEUF. Voor vijf 
euro meegenomen. Erg mooi vond ik 
zo´n opklapboompje niet, vind ik nog 
niet, maar het was en is een oplossing. 
Het boompje, soms versierd met oude 
ballen, half kapotte vogeltjes en pijp-
jes, met onze rode en zilveren ballen, 
ook al minstens veertig jaren oud, met 
chocolade- of schuimkransjes uit Ne-
derland, met slingers, soms met strik-
ken of zelfgehaakte of door kinderen 
gefabriceerde fi guurtjes, met wat dan 
ook, maar vooral met zijn meer dan 65 
jaar oude lichtjes, maakt me trots op 
wat was en is. Hoera voor de techniek 
van die kerstboomlampjes! Natuurlijk 
stralen ze niet meer de sensatie van 
puur geluk en onbezorgdheid uit, zoals 
tijdens het kind zijn, maar nog altijd 
geven ze warmte, gezelligheid en 
mooie herinneringen!

Carin van den Berg
lcbvdbvdt@hotmail.com      

 Kerstboomlampjes doen het nog steeds    
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HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

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.

Wij zijn gewoon geopend!

Middenbaan 93 - Barendrecht

ZegMaarMar.nlZegMaarMar.nl

CurvyfashionCurvyfashion

Open
dinsdag 

t/m 
zaterdag

10.00 - 17.00

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Wiekenweg 59
3815 KL Amersfoort
033 472 35 77

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

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

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

Schiedam:
010 27 34 727
Amsterdam:
020 24 43 189

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

WELKOM BIJ CVU

De moderne uitvaartverzorger die bij u past.
Opgericht in 1933 met het doel om kwalitatieve uitvaarten voor 
iedereen in de regio toegankelijk en betaalbaar te maken.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/welkom 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk! TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

  

 
 

 

  

   

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

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

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

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft  te doen

Uw contactpersoon:

Peter Sla  06 - 47 55 59 07
E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen 

en een voorspoedig 2022

OUD-ROTTERDAMMERTJES



Diverse voetbalteams kwamen in de 
publiciteit omdat ze ’s morgens vroeg 
gingen trainen. Dat lezende moest ik 
denken aan het seizoen 1957-1958 van 
mijn cluppie Spartaan’20. Een van de 
spelers in het eerste elftal was toen 
mijn vader, Henk Tolenaar, die op dat 
moment aan zijn tiende seizoen in het 
vlaggenschip bezig was (het zouden 
er dertien worden). Trainer was de 
heer Theo van Zandvoort, die zelf 
ook jarenlang in het eerste elftal had 
gespeeld en samen met ex-teamgenoot 
Piet de Wolf gestopt was om de trai-
nersdiploma’s te behalen.

In de Kuip
Het genoemde seizoen 
werd aangevangen met 
een mix van ervaren 
spelers en een groep jon-
ge talentvolle knapen. 
De groep met ervaring 
was gepokt en gema-
zeld en had in 1949 en 
1954 zelfs beslis-
singswedstrijden voor 
het kampioenschap in de derde klasse 
gespeeld in de Kuip tegen DHZ; beide 
keren voor circa 20.000 toeschouwers 

en beide keren won DHZ.
Daarna volgden promotiewedstrijden 
voor DHZ, maar die werden verloren. 
DHZ promoveerde pas naar de tweede 
klasse in 1958 en vreemd genoeg 
speelde Spartaan’20 toen al drie jaar 
in die tweede klasse door een ver-
sterkte promotieregeling in 1955.

Slechte seizoenstart
Ondanks de aanwezigheid van enige 
ervaren spelers begon Spartaan’20 
slecht aan het seizoen 1957-1958. In 
zeven wedstrijden waren slechts vijf 
punten binnen gesleept! De ervaren 

spelers (en hun oude makker, trainer 
Van Zandvoort) zagen wel dat dit de 
verkeerde kant op ging en vonden dat 
een plan moest worden gesmeed om 
aan degradatie naar de derde klasse te 
ontkomen.

Meer hardheid
Er moest meer hardheid in de jonge 
groep komen en extra trainingen 
werden nodig geacht. Uiteindelijk 
werd unaniem besloten dat alle spelers 
de komende tijd extra gingen trainen 
vóórdat ze naar hun werk gingen! Het 
aanvangstijdstip van die trainingen 

werd vastgesteld op 06.00 uur ’s 
morgens!

Succes!
De spelers begonnen door die extra 
trainingen wedstrijden te winnen, dus 
het initiatief werd echt beloond. Het 
ging steeds beter en wat niemand voor 
mogelijk hield, gebeurde toen toch: 
het eerste elftal van Spartaan’20 werd 
uiteindelijk kampioen van de tweede 
klasse B!!!

André Tolenaar
a.tolenaar@outlook.com

Slapend trainen bij Spartaan ‘20
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen tegen het Covid-19 virus was 
besloten dat buitensporten als voetbal niet meer beoefend mochten worden ná 
17.00 uur. Een voor velen onbegrijpelijke beslissing, maar ja, de voetbalteams 
moesten het besluit respecteren en zochten een oplossing.
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Het eerste team van Spartaan ‘20 in 1958

1958 – kampioen 2e kl Staand: Van Zandvoort, Schuller, Vonk, Van Oosten, Bijker, Brouwer, Tole-
naar, Lafleur, Veldboer. Zittend: Muijser, Martinot, Van Stralen, VanZijl, Bleij, J.Gaertman, Panen.

CCtjeCCtje

Deze Friso was een zoon van de beroemde 
dokter Wiegersma, die praktijk hield en 
woonde in Deurne in Brabant. Het is niet 
gewaagd te veronderstellen dat het lied dan 
ook over het Deurne van lang geleden han-
delde. Over die dokter heeft de schrijver 
Antoon Coolen een boek geschreven, dat ik 
meen door Bert Haanstra, of was het Fons 
Rademakers, is verfilmd onder de naam 
“Dorp aan de rivier”. Deurne ligt alles 
behalve aan een rivier, dat was kennelijk 
een dichterlijke vrijheid van Coolen. In 
het onderhavige lied staan een paar mooie 
regels. Als de verteller schetst hoe het dorp 
er vroeger uitzag, zingt hij:

“Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat dat nooit voorbij zou gaan…”

In het tweede couplet beschrijft hij :

“Wat leefden ze eenvoudig toen
In simpele huizen tussen groen…’’

En enigszins malicieus ietsje verder:

“Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg…”

En dan bezingt hij de ‘verschrikkingen’ van 
de moderne tijd, bijvoorbeeld de dorps-
jeugd die op het plein wat staat te joelen, 
waar hij overigens best begrip voor toont:

“Ik weet wel ’t is hun goeie recht,
De Nieuwe Tijd, net wat u zegt,
Maar ’t stemt me toch melancholiek…”

En hij besluit dan met:

“Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan…”

Mooie regels.

De muziek is van het oorspronkelijke 
Franse chanson van Jean Ferrat dat volgens 
mij heette ‘Que la montagne est belle’ en 
dat gaat over de leegloop van het Franse 

platteland, ook een nostalgisch onderwerp 
dus.

Friso, die een briljant beeldend kunstenaar 
was, schreef meer teksten voor Sonneveld, 
denk aan ‘Zij kon het lonken niet laten’  en 
‘Moeder ik wil bij de revue’, eerst onder 
pseudoniem Hugo Verhage, ik weet 
eigenlijk niet waarom, pas in de laatste 
show stond hij onder zijn eigen naam in het 
programmaboekje, dat toen nog bestond.

Wim’s eerste vriend maakte op de een of 
andere manier ook nog een beetje deel uit 
van het huishouden en daar zei Friso later 
over: “Ach, dat maakte mij eigenlijk niet 
uit, een ander heeft z’n schoonmoeder in 
huis…” Deze man heette Huub Jansen, en 
schreef ook teksten voor Wim, denk aan 
‘Zo heerlijk rustig’ en ‘Een zwoele nacht 
in Krimpen aan de IJssel’. Hij verbasterde 
zijn naam tot de schrijversnaam Jean Senn.

Sonneveld was een bijzonder aardige man, 
zeker voor mij, als beginnend broekie.

Als ik er aan denk schrijf ik daar de vol-
gende keer over.

Sonneveld
De laatste dagen ben ik in mijn hoofd een beetje bezig met Wim Son-
neveld. In verband met iets waar ik niets over mag vertellen maar daar 
komt u nog wel achter. En meer speciaal met het lied ‘Het Dorp’, dat u 
natuurlijk allemaal kent. De tekst is van Wims vriend, ik geloof niet dat 
ze ooit getrouwd zijn, dat had je toen nog niet, Friso Wiegersma.
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

✓	 Technische én medische kennis onder 
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur 
vr van 09:00 tot 15:30 uur

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer 
verschillende veilingen waaronder een Kunst-  
& Antiek, Design en een Juwelen & Horloges 
veiling. Ook uw objecten veilen we graag.
 
Neem gerust contact op met onze deskundige 
medewerkers. Zij beoordelen geheel vrijblijvend 
of uw objecten geschikt zijn voor veiling en 
hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.uvvw.nl 
email: info@uvvw.nl 

DE R VAN 
 LOKAAL 

Zaterdag 17:00 uur TV Rijnmond

Van jouw wereld
tot jouw straat.

Jouw buurt, jouw nieuws.
Wij zijn erbij.

Zo gunnen we spullen een  
tweede leven.

Bel voor een kijkafspraak  
of voor meer info over onze  
inboedelservice met:  
(010) 303 87 42. 

Het Goed kringloopwarenhuis
Rotterdam;  
Centrum, Charlois, Hoogvliet, Zuid
hetgoed.nl

kringloopwarenhuis

Een ruimte of compleet  
huis leeghalen?
Wij helpen je graag.



Ken je dit nog? 

 256   

 258   Nr.

Nr.

E

Ken je dit nog? Brand op Oudejaarsdag. In de oliebollenkraam notabene. Maar weet u nog waar het was 
en wanneer? Was u erbij? Of heeft u met Oud en Nieuw zelf wel eens een brand of brandje meegemaakt 
waar de brandweer aan te pas moest komen? Wij zijn benieuwd naar uw herinneringen, anekdotes en 
verhalen. Schrijf ze ons, zodat we ze kunnen delen met de lezers. Schrijven kan naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

I.T. Kuijper: “De foto van ‘Ken je dit nog’ num-
mer 255 is hoogstwaarschijnlijk geen tewaterla-
ting, maar een kantelproef met een zogenaamde 
zelfrichtende reddingsboot van de KZHMRS 
(Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelingen). Om het 
zelfrichtend vermogen te testen, brengt een 
drijvende bok de reddingsboot ondersteboven in 
het water, waarna men kijkt hoe snel hij weer uit 
zichzelf rechtop komt. Ik heb geen idee welke 
reddingsboot het hier betreft. Het moet voor 
1991 zijn geweest, want toen zijn de KZHMRS 
en de KNZHRM verder samen gegaan als 
KNRM, maar omdat het een RIB-type (metaal 
met opblaasbare rubberen rand) betreft, zal de 
foto ook niet heel veel ouder zijn schat ik.”

Henk Klein: “Deze foto werd genomen tijdens 
de doop en tewaterlating van de Koningin 
Beatrix op 3 april 1984. Het betreft een boot van 
de Koninklijke Zuid Hollandsche Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelingen. De hande-
ling werd uiteraard uitgevoerd door Koningin 
Beatrix zelf, zoals op de foto is te zien. Deze 
tewaterlating heb ik zelf gezien, doordat ik op 
dat moment toevallig voorbij kwam en wel heel 
nieuwsgierig werd toen ik zag dat er een bok 
voor de kant lag en er zoveel mensen aanwezig 
waren.”

Jan de Koning: “Deze foto is gemaakt op 
dinsdag 3 april 1984. De nieuwe en toen 

revolutionaire reddingsboot van Koninklijke 
Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen KZHMRS) is zojuist ge-
doopt door de naamgeefster, Koningin Beatrix, 
op het terrein bij de Veerhaven in Rotterdam. 
Zelf had ik het geluk bij deze plechtigheid aan-
wezig te zijn. De KB (BNR. 451) is gebouwd 
bij Mulder en Rijke in IJmuiden. Het was een 
prototype. De boot is geschonken, grotendeels 
uit de opbrengst van de Telebingo. De boot 
was voorzien van twee motoren van 610 pk, 
later tweemaal 770 pk en haalde een snelheid 
van 26 tot 28 knopen. Het schip kreeg als red-
dingstation Burghsluis en later Urk. Na 23 jaar 
trouwe dienst is hij verkocht. Vele reddingen 
zijn met dit schip uitgevoerd, onder meer bij de 
ramp bij Zeebrugge met de veerboot Herald of 
Free Enterprise. Zelf heb ik verschillende uren 
op deze reddingsboot doorgebracht; met mooi 
weer, maar ook NW 10.”

Annie van Zijl: “Leuk weer eens een foto te zien 
van een offi ciële handeling van onze voormalige 
vorstin, Beatrix. Als echte ‘Oranjeklant’ hield ik 
dat vroeger allemaal goed bij. Volgens mij was 
dit de tewaterlating van een nieuw reddings-
vaartuig van de Koninklijke Zuid-Hollandse 
Maatschappij tot Redding van Schipbreukelin-
gen in 1984. Het gebeurde bij de Veerhaven in 
Rotterdam, met medewerking van de beroemde 
Smit Tak-lift. Een bok heet dat offi cieel, meen 
ik.”

A. Lokker: “Op deze foto wordt de reddingsboot 
PRINSES MARGRIET te water of aan de kant 
gezet bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereni-
ging De Maas aan de Veerhaven in Rotterdam. 
Deze reddingsboot was de eerste van een geheel 
nieuw type van de Koninklijke Zuid-Holland-
sche Maatschappij tot Redding van Schipbreu-
kelingen, Rotterdam en was o.a. gestationeerd 
in Breskens. Dit klusje werd geklaard door de 
drijvende bok TAKLIFT 2 of TAKLIFT 3 van 
Smit Tak, het bedrijf waarbij ik bijna 40 jaar heb 
gewerkt. De juiste naam van de drijvende bok 
is niet leesbaar. Omdat beide 400-ton’s bokken 
identiek waren en de naam niet leesbaar is op 
de foto, is dus niet duidelijk welke bok dit werk 
klaarde. De reden waarom deze actie plaatsvond 
weet ik niet, maar het zou kunnen zijn dat dit 
werd gedaan ter gelegenheid van de fusie in 
1991 tussen de Zuid en de Noord, de KZHMRS 
en de Koninklijke Noord- en Zuid-Holland-
sche Redding Maatschappij in Amsterdam 
(KNZHRM). Zij fuseerden tot Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij, met hun zetel 
in IJmuiden. De doop van deze boot werd in mei 
1990 verricht door Prinses Margriet bij de werf 
Damen In Gorinchem.”

Jan Vos: “We zien op deze foto de tewaterla-
ting van een reddingsboot van de Koninklijke 

Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen, de KZHMRS. Die is in 
1991 opgegaan in de KNRM, de Koninklijke 
Nederlandse Reddingsmaatschappij na een fusie 
met de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche 
Redding Maatschappij (de KNZHRM). Kunt u 
het nog volgen? Haha, wat een afkortingen hè. 
De KZHMRS nam het gebied ten zuiden van 
Scheveningen voor zijn rekening; de KNZHM-
RS het noordelijke deel van de Noordzeekust, 
benevens het IJsselmeer.”

Michel van Dalen: “Gave boot die daar het 
water in gaat. Volgens mijn opa was het een red-
dingsboot van de reddingsbrigade. Lijkt me wel 
cool met zo’n boot over de Maas te scheuren. 
Maar daar zal je wel een vaarbewijs voor moe-
ten hebben en daar ben ik nog iets te jong voor. 
Ik ga wel lid worden van de jeugdbrandweer, 
want ik vind het leuk en belangrijk mensen later 
te kunnen helpen als ze in problemen komen. 
Dit was mijn verhaal. Mijn opa vond dat ik het 
naar De Oud-Rotterdammer moest e-mailen. 
Hopelijk kunnen jullie er iets mee. Ik ben 
benieuwd wat de mensen nog meer schrijven 
over de foto.”

Revolutionaire reddingsboot voor Rotterdam
Een waterrijke stad kan niet zonder hulpverleners die ook op en in 
het water actief zijn. Die zijn er dus ook in Rotterdam. De Koninklijke 
Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 

(KZHMRS) had in 1984 iets bijzonders te vieren. Een revolutionaire reddingsboot 
werd te water gelaten. En daarover ging de ‘Ken je dit nog’-foto nummer 256 
(die per abuis werd aangeduid als 255). Een aantal echte kenners én getuigen 
reageerden op de raadfoto. Lees hun bijdragen op deze pagina!
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 3 April 1984: Doop van de nieuwe reddingsboot door koningin Beatrix. Hare Majesteit maakt kennis met de manschap-
pen van K.Z.H.M.R.S. Rotterdam   
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“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

 inclusief elektrische sta-op en 
 relax/kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke 
 bediening;
 leverbaar in diverse bekleding-
 soorten en kleuren.

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

Zeer comfortabele scootmobiel:
 digitaal scherm met kilometerteller;
 zeer wendbaar;
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg;
 zeer goede vering.

4-wiel scootmobiel Mercurius

Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km 

Rollator Server

Stijlvolle lichtgewicht rollator
 eenvoudig in te klappen;
 speciaal gevormde handgrepen;
 betrouwbare en licht te bedienen remmen;
 zeer wendbaar met kleine draaicirkel;
 stabiel en comfortabel.

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren!

Nu: 
€ 339,=

Wij zijn gewoon geopend!

MEER DAN ALLEEN VERHUIZEN

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
l	 Duidelijke offerte
l	 Gratis verhuisdozen
l Geheel verzekerd
l In- en uitpakservice
l Demontage/montage
l Klussenservice
l Verhuisliften verhuur
l Verhuizingen binnen de gehele E.U.l	 Senior verhuizingen 

met zorg en aandacht 10% Korting
l	 U kunt al 

verhuizen
vanaf

€ 295,-

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan 

wonen. Wij verzorgen voor u:

l Bezemschoon-oplevering van de woning

l Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat   

van oplevering gebracht naar de eisen van de 

woningstichting/familie/makelaar

l Wij verwijderen de gehele restboedel zoals 

laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

Het is niet zonder reden waarom Blonk Verhuizingen bovenaan 
het lijstje staat van veel gezinnen en senioren die gaan verhuizen.

Verhuizen doe je niet zo maar even. Een goed doordacht logistieke en planmatige 
aanpak is de helft van het werk en dat is ons vak. Ook verzorgen wij senioren-
verhuizingen met zorg en aandacht, van groot naar klein met 10% korting

U kunt bellen of mailen voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of een 
afspraak bij u thuis. 

Kleidijk 37, 3161 EK Rhoon 
telefoon 010 - 218 82 05  
of 0180 - 61 05 60

BLONK
VERHUIZINGEN

het lijstje staat van veel gezinnen en senioren die gaan verhuizen.



Tijdens een verjaardag kre-
gen we het over het besparen 
van erfbelasting en wat je 
daarvoor kunt doen. Vrien-
den van ons zeiden dat het 
daarvoor altijd verstandig is 
legaten aan de kleinkinderen 
toe te kennen. Wij hebben vijf 
kleinkinderen. Moeten wij dit 
inderdaad doen?

Een redelijk eenvoudige manier om 
erfbelasting te besparen is inderdaad 
het toekennen van een legaat aan de 
kleinkinderen. Kleinkinderen hebben 
namelijk voor de erfbelasting een 
even grote vrijstelling als kinderen (€ 
21.559 in 2022). Als u als opa en oma 
aan elk kleinkind een legaat (5x) zou 
toekennen van dit vrijgestelde bedrag, 
in plaats van dat uw kinderen alles er-
ven, bespaart u dus op een eenvoudige 
manier 10% (20%) over € 107.795 = 
€ 10.780 (of € 21.559 bij 20%) bij een 
overlijden in 2022. U moet dit wel in 
een testament regelen. Of en in hoe-
verre het in uw geval fi scaal voordelig 
is, hangt natuurlijk af van de grootte 

van uw vermogen.

Ook kunnen andere zaken nog een rol 
spelen bij uw besluit. Het eenmalig 
voordeel voor u van de besparing 
van erfbelasting weegt soms niet op 
tegen de nadelen die dit legaat voor 
het kleinkind met zich meebrengen; 
denk bijvoorbeeld aan het verlies van 
toeslagen of van een uitkering van uw 
kleinkind.
Verder geldt, dat als het kleinkind een 
wat groter eigen vermogen heeft, u 
weliswaar erfbelasting bespaart, maar 

hij/zij (of de ouders, als het kleinkind 
minderjarig is) hierover boven de vrij-
stelling in box 3 inkomstenbelasting 
verschuldigd zal zijn. Of dat erg is, 
is de vraag, want het kleinkind is ook 
rijker geworden en deze belasting is 
niet in alle gevallen even hoog. Lastig 
kan het zijn als het kleinkind bij het 
overlijden van de eerste grootouder 
weliswaar zo’n legaat ontvangt, maar 
nog niet het bedrag, omdat dit pas 
opeisbaar is bij het overlijden van de 
langstlevende andere grootouder.
Ook moet u in de gaten houden dat 

door een vast bedrag als legaat aan de 
kleinkinderen toe te kennen, dit tot 
gevolg kan hebben dat uw kinderen 
zelf minder of niets meer zullen 
erven. Het geld moet er namelijk nog 
wel zijn als u beiden bent overleden. 
Hier bestaan oplossingen voor door 
bijvoorbeeld een maximum aan het le-
gaat te verbinden en/of te werken met 
een percentage van de uiteindelijke 
nalatenschap.
Hebben niet alle kinderen evenveel 
eigen kinderen, dan kan het toekennen 
van legaten aan de kleinkinderen een 
ongelijke verdeling opleveren tussen 
de gezinnen. Om dat te voorkomen, 
kunnen de legaten in mindering wor-
den gebracht op hetgeen uw kinderen 
(de ouders van de kleinkinderen) 
erven.

Kortom, voor de besparing van 
erfbelasting kan het toekennen van 
een kleinkindlegaat zeker interessant 
zijn. Er kunnen echter ook andere 
zaken een rol spelen die u het beste 
wel mee kunt nemen in de afweging 
wat te doen en op welke manier. Wilt 
u hier meer over weten, neem dan 
gerust contact met ons op. U kunt ons 
bereiken op 010-3130823 of via mail: 
info@akto.nu  

 Wel of geen kleinkindlegaat?    
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Periodieke giften  Schenkt u 
al jaren aan een bepaald goed doel, 
overweeg dan deze gift periodiek te 
maken. U verplicht zich dan voor ten-
minste vijf jaar een bepaalde gift aan 
een bepaald goed doel te doen. Het 
voordeel van deze periodieke gift is 
dat deze volledig aftrekbaar is bij de 
aangifte inkomstenbelasting en u niet 
te maken heeft met de drempel van 
1% van het drempelinkomen. Door 
nog dit jaar een overeenkomst met 
een goed doel te sluiten, maakt u hier 
al gebruik van.

Goede bedoelingen  Het voelt 
eervol gevraagd te worden iemands 
nalatenschap af te wikkelen. De per-
soon die de vraag stelt, heeft immers 
het vertrouwen dat u zorgvuldig met 
de nalatenschap zult omgaan. Maar 
vertrouwen is tegenwoordig vaak niet 
meer genoeg. Vooral bij samenge-
stelde gezinnen en eerder overleden 
ouders is het belangrijk zorgvuldig 
te werk te gaan en geen kansen te 
laten liggen erfbelasting te besparen. 
Executeurs die bereid zijn in een 
testament benoemd te worden, doen 
er goed aan niet alleen “ja” te zeggen 
op deze vraag, maar ook vooraf met 
de erfl ater door te nemen waaruit de 

nalatenschap bestaat en waar ze wat 
kunnen vinden. Een testament opstel-
len is slechts een onderdeel van het 
voorbereiden van een nalatenschap; 
dat is dus meer dan de gang naar de 
notaris.

Samenwoners opgepast  Sa-
menwoners komen in het Burgerlijk 
Wetboek niet voor. Willen zij dezelf-
de rechten hebben als gehuwden en 
geregistreerd partners dan moeten ze 
nog van alles regelen rondom erven, 
gemeenschappelijk bezit, pensioen 
en ouderlijk gezag. Het is niet voor 
niets dat wij samenwoners op leeftijd, 
zeker als ze al lang samenwonen, 
adviseren toch nog maar te trouwen 
of een geregistreerd partnerschap 
aan te gaan. Met een handtekening 
is dan vaak bijna alles in een keer 
geregeld. Wel moet nog besloten 
worden of met of zonder huwelijkse 
voorwaarden (sinds 2018: in beperkte 

gemeenschap) wordt getrouwd of 
geregistreerd. Binnen de huwelijkse 
voorwaarden kunt u dan kiezen voor 
de algehele gemeenschap van goede-
ren of koude uitsluiting. Maar daarna 
is het vrijwel altijd goed geregeld.

Wie erft in het buitenland?
Nederlanders die in het buitenland 
wonen en daar overlijden, hebben 
sinds 17 augustus 2015 de keuze het 
erfrecht van het woonland van toe-
passing te laten zijn of dat van Neder-
land. Voor dat laatste is een testament 
nodig waarin dit is vastgelegd; anders 
geldt het erfrecht van het woonland. 
Woont bijvoorbeeld een Nederlands 
stel zonder kinderen in Duitsland 
en hebben ze geen testament, dan 
erven niet alleen de partner (zoals 
bij ons), maar ook verwanten van de 
overledene voor een deel mee. Een 
testament volgens Nederlands recht 
kan dat voorkomen.

Uit de praktijk 

Na de dood kunnen dezelfde dilemma’s 
spelen als tijdens het leven. Ook na 
overlijden kan elke euro maar een keer 
uitgegeven worden. Dat merkte de 
oude dame die haar woning graag in de 
familie wilde houden, haar kunstcollec-
tie bijeen wilde houden en de kinderen 
allemaal hun deel geven. Ze wilde 
daarom een stichting oprichten die de 
woning zou erven en waar haar collectie 
een vaste plaats zou kunnen krijgen. 
Maar als ze dat zou doen, zou er voor 
de kinderen weinig over blijven om te 
erven, met als gevaar dat ze hun legi-
tieme portie zouden kunnen opeisen. Na 
het overlijden is het dus ook het een óf 
het ander. De oplossing werd gevon-
den in het oprichten van een stichting 
die de kunstcollectie gaat beheren. De 
kinderen kregen de mogelijkheid kunst 
van de stichting te lenen. Verder zou 
de stichting de collectie voor musea 
en dergelijke beschikbaar stellen. De 
woning zou verkocht worden, zodat de 
kinderen hun deel konden krijgen en 
de stichting zou nog een werkkapitaal 
ontvangen. Het was niet helemaal wat 
deze dame voor ogen had, maar door 
bij leven de juiste keuzes te maken, 
is de afwikkeling wel werkbaar. Deze 
dame had min of meer een luxepro-
bleem. Vaker komt voor dat ouders de 
woning aan één kind gunnen, waardoor 
de andere kinderen minder erven, wat 
evenmin de bedoeling is. Het is vaak 
schipperen in testamenten, maar met 
zorgvuldig plannen en enige fl exibiliteit 
is veel mogelijk. Wij van Akto helpen u 
daar graag bij.  

?

Correctie  In de vorige editie 
van De Oud-Rotterdammer is per 
ongeluk een fout bedrag genoemd 
als maximale vrijstelling vermogen 
2022 voor de huurtoeslag. Dit 
bedrag moet niet zijn € 30.846, 
maar € 31.747.

Erfenis wordt opeisbaar
Door in uw testament op te nemen 
dat vorderingen van de kinderen 
(de erfenis van de eerst-overleden 
ouder) opeisbaar worden bij op-
name van de langstlevende ouder 
in een zorginstelling kunt u voor-
komen dat de erfenis (gedeeltelijk) 
opgaat aan de eigen bijdrage zorg.

Vergelijken bij huis verko-
pen  Tegenwoordig is een woning, 
voor u het weet, verkocht voor 
een prijs die u niet voor mogelijk 
had gehouden. Wilt u een woning 
verkopen, vergelijk dan de offertes 
van de makelaars en onderhandel 
zo mogelijk over hun courtage.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
voor een persoonlijk gesprek. Goetzee

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

LIEFDE IN ONGEKENDE VORM VAN KUNST!

In onze internationaal gerenommeerde kunstgalerie kunt u kunstobjecten en kunstgerelateerde geschenken 
aankopen. De galerie ligt op ons mooie landgoed Vidaa met artistieke beeldentuin omringd door prachtige flora 
en fauna. Hier kunt u in een serene omgeving wandelen en inspiratie opdoen. 

De sfeervolle binnen- en buitenruimtes van ons landgoed lenen zich tevens bij uitstek voor 
o.a. bruiloften, vergaderingen en samenkomsten. 

Kom bij ons kijken en u heeft een prachtige ochtend/middag om van onze eigentijdse kunstvomen te genieten. 
Elk kunstobject/geschenk heeft een eigen achtergrondgedachte van de kunstenaar! 
U heeft bij ons ook de mogelijkheid om iets te laten ontwerpen voor elke gelegenheid!
Artihove ligt op slechts 10 minuten rijafstand van Rotterdam.

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek  
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl
tel. 0105296060

De liefdesband van ons allen 
(art. nr. 019480MSB)

Corry Ammerlaan Van Niekerk
Prijs €875,- excl. btw 

Materiaal brons, zilverkleurig-hoogglans gepolijst

PRACHTIGE NIEUWE AANBIEDING

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR



Eerst maar in de bakkerijhoek 
koekeloeren. Daar rook het heerlijk 
naar vers gebakken brood. Dat zag er 
zo lekker uit, om er zo je tanden in 
te zetten. Om over de inhoud van de 
gebak- en koekafdeling maar niet te 
praten. Lopend langs de vleeswaren, 
keek ik naar de vele soorten vlees 
en broodbeleg in allerlei variaties en 
smaken.
Alles lag netjes gesorteerd in de 
koelvakken en dat was ook zo in de 
zuivelafdeling. De producten stonden 
gereed om verkocht te worden. Het 
was zo stil in de store, dat je een 
speld kon horen vallen. Vanwege 
die stilte en de enorme keuze aan 
levensmiddelen mijmerde ik naar de 
lege vakken in de winkels van mijn 
geboortestad Rotterdam in de zeer 
koude winter van 1944/1945, de 
Hongerwinter.

Leegte en armoede
Ik zag de grote leegte en armoede 
om mij heen. Maar nog veel erger de 
honger op de gezichten. En enorme 
wanhoop en geen hoop voor de 
toekomst. Voor mijzelf was het ook al 
een poos geleden dat ik een behoor-
lijke maaltijd had gegeten en met de 
kerst op komst was er heel weinig 
te verwachten. Die herinneringen 
zijn verwerkt in het waargebeurde 
verhaal: ‘Kerstmis in Canada 2010 en 
Rotterdam 1944’

Viswinkel Sala, van mijn vader aan 
de Riederlaan in Hillesluis, was ook 

helemaal leeg. De allerlaatste verse 
vis of misschien wel stokvis was 
afgeleverd en in een uurtje uitver-
kocht. Een lange rij mensen had 
voor de deur gestaan in de hoop een 
maaltje vis te scoren. Maar er was zo 
weinig. Lang niet alle mensen gingen 
naar huis met vis. Na het helpen van 
de laatste klant, heeft mijn vader de 
zaak gesloten en houten luiken voor 
de winkelramen gezet. Die zijn op 
die plek gebleven totdat de oorlog 
voorbij was in mei 1945.

Overval
De wanhoop deed anders zo rustige 
mensen tot geweld overgaan om aan 
eten te komen voor hun kinderen 
en henzelf. Zo’n overval maakte ik 
van dichtbij mee met een bakker die 
brood bezorgde bij klanten in onze 
buurt. Het brood werd in de houten 
bakkers(hand)kar geladen. Zo ging 
het naar de mensen die er hongerig 

op zaten te wachten. Ieder kreeg een 
kleine hoeveelheid. Daar moesten ze 
een paar dagen mee doen. Elke dag 
vers brood was er al lang niet meer 
bij.

Op zijn ronde werd de broodbezorger 
overvallen door een stel mannen. Ze 
bedreigden hem en verbraken het slot 
op de klep. Ze gapten er broden uit 
en verdwenen in een zijstraat met het 

voedsel van de mensen die in afwach-
ting waren van hun bakker. Vergeefs, 
hun brood was gestolen.

Kerstfeest
Kort daarna was het Kerstmis. Die 
dagen gingen voorbij zonder alle ge-
bruikelijke extra’s rond het feest. De 
geur van koken en braden ontbrak. 
De zondagscholen deden hun best 
er voor kinderen toch nog een echt 
kerstfeest van te maken. Ze vertelden 
het verhaal over de geboorte van 
kindeke Jezus ergens in een stal in 
Bethlehem. Een mooi verhaal waar ze 
rode oortjes van kregen, zo spannend 
was het.
Dat kerstfeest in de gymzaal van 
de Johan Bogermanschool aan het 
Stichtseplein vergeet ik nimmer. Ook 
niet het sterappeltje, snoepschuimpje 
en een gebruikt leesboek dat mee 
naar huis mocht. Dan was er nog een 
kerstboom, schaars verlicht door een 
paar stompjes kaars.

De organisatie was een wereldpres-
tatie van de leiding in een boze tijd. 
Er waren immers ook hardnekkige 
berichten dat de mensen bloembollen 
moesten eten om de ergste honger te 
stillen. Na de oorlog viel het op dat 
zich nog maar zo weinig honden en 
katten vertoonden. Het was een stille 
en slechte herinnering aan hoe het 
was tijdens de viering van Christus’ 
geboorte in de winter van 1944.

Vliegtuigen
Veel mensen kwamen in de laatste 
maanden van de Tweede Wereldoor-
log om het leven vanwege de honger. 
Maar er werd weer voedsel gebracht 
door geallieerden en gedropt uit hun 
vliegtuigen boven onder meer de 
Waalhaven en Terbregge. Het leek 
alsof ze vielen uit vensters van de 
hemel. Sommigen aten er teveel van 
en hun maag kon dat niet verdragen. 

Dus gebeurde het dat iemand, die de 
hele oorlog voor vrouw en kinderen 
had kunnen zorgen, bezweek door de 
overvloed. Dat was dramatisch, voed-
sel was een nieuwe vijand.

Verantwoording
Bovenstaand verhaal heb ik niet zelf 
geschreven. Wel uit het Engels ver-
taald in mijn eigen woorden. Het is 
geschreven door Ary Sala, een jongen 
die ik al heel lang kende.
We woonden op Hillesluis in 
Rotterdam-Zuid. Ary’s vader had 
een viswinkel in de Riederlaan en 
mijn vader een schoenmakerij in de 
Beijerlandsestraat, een paar straten 
verder. Na de lagere school ging ieder 
zijns weegs om pas na vele jaren 
weer contact te krijgen via De Oud-
Rotterdammer, deze tweewekelijkse 
krant voor Rotterdammers op leeftijd, 
met verhalen over vroeger.

Die krant kreeg Ary Sala door 
familie toegestuurd, want hij woonde 
ondertussen in het verre westen van 
Canada ergens aan de Pacific op Van-
couver Eiland. Toen hij mijn naam 
tegenkwam in die krant, reageerde 
hij en dat contact heeft een paar 
jaar geduurd. We wisselde wel eens 
verhaaltjes uit, want Ary schreef ook 
stukjes voor de plaatselijke krant. 
Het was een mooi contact, zolang het 
duurde, want Ary is 2016 overleden. 
Hij zou het prachtig gevonden hebben 
te weten dat zijn verhaal nu wordt 
gelezen in De Oud-Rotterdammer. 
Uiteindelijk is het een verhaal van 
ons beiden geworden, want er zitten 
ook herinneringen in die we beiden 
meemaakten in de hongerwinter van 
1944/1945.

Simon Fousert
simontini@hotmail.nl
(bewerking en foto’s: Rein Wolters)

Geur van koken en braden 
ontbrak in hongerwinter 1944

Ik was begonnen aan mijn dagelijkse ochtendwande-
ling. Het was nog vroeg, ongeveer 9 uur en ik naderde 
de supermarkt van het dorp. Ik bedacht dat ik beter 

daar naar binnen kon gaan om daar een rondje maken. Buiten 
was het koud, bar koud. In de winkel voelde het vreemd aan, 
het was er zo stil. Nog geen klanten die druk aan het shoppen 
waren, dus ik had de ruimte.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 14 december 2021 pagina 9

Zulke bakkerskarren deden hun werk tot in de jaren zestig

De viswinkel van Sala aan de Riederlaan was een begrip in Hillesluis

Meerdere bezorgers van bakker Jansse van de Groene Hilledijk werden van hun brood beroofd

I
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste
busreizen 2022

vanaf p.p.

€ 759www.dejongintra.nl/ebldc01 10-daagse busreis
Toscane te kust en te keur

vanaf p.p.

€ 569www.dejongintra.nl/ebrys056-daagse fi etsbusreis
De Elfsteden fi etstocht, Rijs

vanaf p.p.

€ 699www.dejongintra.nl/ebnau0210-daagse busreis
Drielandenreis Nauders

vanaf p.p.

€ 89912-daagse busreis
Kroatische Bloemenrivièra

Vraag onze nieuwe brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebbee028-daagse busreis
Rügen eiland aan de Oostzeekust

www.dejongintra.nl/ebopa02www.dejongintra.nl/ebopa02

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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Rotterdam 2022 - 
Scheurkalender

Jawel, ook voor 2022 heeft Herco Kruik 
weer een echte Rotterdam-scheurkalender 
samengesteld. Scheur mee door het jaar 
met typische Rotterdamse uitdrukkingen, 
leuke humor en anekdotes, mooie foto’s 
en plaatjes, Rotterdamse citaten en 
oneliners, chauvinistische liederen en ge-
dichten, verrassende feiten en weetjes. Leuk als cadeautje voor 
de feestdagen of verjaardagen of gewoon lekker voor jezelf!

Rotterdamse iconen-
maandkalender 2022

De ‘Rotterdamse Iconen – 
toen en nu – Maandkalen-
der 2022’ is net even iets 
anders dan vorige jaren. Elke maand biedt dit keer 
een historische en een actuele foto van een Rotterdams icoon 
naast elkaar. Denk aan de Euromast, het ss Rotterdam, het beeld 
van Zadkine, het Centraal Station, de Laurenskerk en de Eras-
musbrug. Zo ziet u in prachtige foto’s hoe Rotterdam telkens 
maar blijft veranderen. De maandkalender biedt u verder ook 
voldoende ruimte om elke dag afspraken of verjaardagen te 
noteren. Formaat 23 x 34 cm. Alvast een leuk cadeautje voor de 
feestdagen. Bestel op tijd, want ze vliegen jaarlijks de deur uit 
en de voorraad is beperkt!

Samen
Vormgever Remco Lange heeft 
een prachtig boek over Rotterdam 
uitgebracht. Negen Rotterdamse 
schrijvers en negen fotografen ge-
ven hun visie op de stad. ‘Samen’ 
is een bijzonder luxe uitgave op 
schitterend papier en prachtige 
harde omslag.. Echt een boek voor 
Rotterdam-lovers, dat vanwege de kleine 
oplage een waar collectorsitem zal worden.

Rijnmond vanuit de 
wolken

De opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’ 
is er: Rijnmond vanuit 
de wolken. Na het suc-
cesvolle luchtfotoboek 
met foto’s van Bart 
Hofmeester is er nu een soortgelijk 
boek samengesteld maar dan met foto’s uit Rotterdam en vooral 
de regio rond Rotterdam.

   
Wandbord Haven met hoofdletter

Herco Kruik heeft weer een nieuw 
metalen wandbord over Rotterdam 
uitgebracht. De tekst luidt ditmaal: Echte 
Rotterdammers schrijven Haven met een 
hoofdletter. een onmisbaar bord aan de 
wand van iedereen met een hart voor de 
Rotterdamse haven!
Ook de andere twee wandborden zijn weer leverbaar. (Kijk op 
de bestelbon!)

Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(onderzetters)

Nieuw in ons assortiment: een set van 
zes geinige onderzetters voor thee 
of koffie met grappige Rotterdamse 
teksten, iconische plaatjes van de 
Maasstad én logo’s van De Oud-
Rotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook 
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

Kejje da nie horih dan 
Het laatst verschenen boekje 
van schrijver Herco Kruik over 
de Rotterdamse taal met 500 
uitdrukkingen, zegswijzen en 
wijsheden. Van ‘Sooo, ovvie een 
emmer leegpleurt’ tot ‘Hallo, 
kejje bek niet verder ope’. Deze 
nieuwe uitgave past mooi in 
de reeks eerder verschenen 
boekjes Het Rotterdams ABC, 
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke 
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie 
ontbreken: de Natte 
T-Doek!  Leuk als 
cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als stille hint naar 
huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rot-
terdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. 
De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus 
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en 
voorzien van een banderol.

De Rotterdamse Hand in 
Handdoek

Hij is weer leverbaar: de enige 
echte Rotterdamse Hand in Hand-
doek! Uitgevoerd in groen-wit-
groen, net als z’n maatje de 
Natte T-Doek (ook nog steeds 
te bestellen). De kleuren van de 
Rotterdamse vlag dus. De hand-
doek is 40 bij 60 centimeter en 
is van 100 procent katoen. Met ophanglus. Een 
origineel cadeau voor de echte Rotterdammert!

€ 15,95

€ 12,50

€ 45,00

€ 39,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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.

Rotterdamse iconen – maandkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     12,50
Rotterdam 2022 – scheurkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 45,00
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 14 december 2021

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

      Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Op 29, 30 en 31 december op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!
Letterlijk oud en nieuw combineren in een puur 
nostalgisch uitje? Boek dan de traditionele 
oliebollenrit! Rotterdam van toen en nu in Mini-
world, piepklein; met een historische tram van 
Stichting RoMeO door de stad; en een heerlijke 
oliebol van Richard Visser, ter plekke opge-
haald met de tram waar anderen uren in de rijd 
voor staan! Voor u wordt teruggebracht naar 
Rotterdam Centraal Station bezoekt u nog het 
betoverende trammuseum. Gaat u mee? Voor 
meer info en het boeken van uw ticket: https://
miniworldshop.nl/product/oliebollenrit-2021/ of 
tel: 010-2400501. Op z’n Rotterdams het jaar 
uit met de traditionele oliebollenrit bij Miniworld 
Rotterdam. Puur genieten!

Afhaalgerechten bij De Dames
Deze week is restaurant De Dames in Nieuwerkerk aan den IJssel weer gestart met de afhaal-
gerechten. Het gaat om comfortfood, makkelijke gerechten die je kunt afhalen en ‘comfortabel’ 
thuis kunt eten. Vanaf woensdag is ook het weekmenu als afhaalmenu verkrijgbaar. De Dames 
weet nog niet of we Kerstavond het menu in het restaurant kan worden geserveerd, maar er is 
natuurlijk een heel mooi 5-gangen kerstmenu dat u makkelijk zelf kunt (af)maken. Voor reser-
veringen en bestellingen kijk op www.leefgoed.nl Als u komt afhalen staat er een lekker winters 
drankje voor u klaar.

Beweeg mee in een SPAL-wandelgroep
Wandelen en bewegen in de 
buitenlucht is het helemaal. Fitter 
en vitaler worden, afslanken, 
genieten van de natuur, sociale 
contacten maken of verstevi-
gen, leefstijl verbeteren, kcal 
verbranden. Via stichting SPAL 
(Sportief ALbrandswaard) is het 
mogelijk om in groepsverband 
meerderen malen per week aan 
een wandel gerelateerde activiteit 
deel te nemen voor je fi theid, 
conditie, afslanken, sociale contacten, leefstijl. De activiteiten bestaan uit SportiefWandelen 
en Nordic Walking en worden begeleid door allround wandelsporttrainers en begeleiders. Het 
is meer dan een ommetje maken, er wordt actief aan bewegen gedaan. Het is voor de meeste 
deelnemers hun wekelijks sport en beweeguurtje, hun doel om fi t te blijven, sociale contacten 
te houden, een vast doel te hebben, en een zekerheid te weten dat het er is. Extra aandacht is er 
voor mensen die moeten/willen gaan bewegen omdat ze overgewicht hebben, niet fi t zijn, of aan 
het revalideren zijn van bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie en langzaam aan willen beginnen 
met bewegen. Wandelen in de buitenlucht met of zonder stokken (poles) voor mensen die den-
ken dan ze het ‘normale’ tempo nog niet aankunnen, af willen afslanken en of andere lichamelijk 
ongemak hebben zoals bij voorbeeld diabetici of een chronisch ongemak hebben. Het gaat in 
deze groep wat rustiger en met meer rustmomenten. Aad Wijntjes die deze extra groep begeleid 
is naast wandelsporttrainer ook personal trainer en leefstijlcoach. Zie elders op deze pagina voor 
meer informatie.

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 welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. Aan-
sluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. 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 verzamelob-
jecten. 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 beant-
woorden, 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. 

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel: 0180-820244

 Woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december

Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef op 29,30 of 31 december onze Rotterdamse traditie: de 
oliebollenrit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld Rotterdam. Vervolgens reist u in 
een historische tram van Stichting RoMeO door het echte Rotterdam, onder het genot van een heerlijke 
Rotterdamse oliebol van Richard Visser. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht af met een bezoek 
aan het betoverende trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop van Miniworld Rotter-
dam: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit-2021/of tel: 010-2400501. Miniworld is deze dagen 
geopend van 10.00-17.00 uur.

  Dinsdag tot en met zondag

Restaurant De Dames langer open
  Restaurant de Dames aan de Groenendijk in 
Nieuwerkerk aan den IJssel is langer open. 
Het restaurant op Leefgoed De Olifant is nu 
open van dinsdag tot en met zondag van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Iedere zaterdag en zondag 
serveert De Dames een champagneontbijt. 
Voor wie iets te vieren heeft: een verjaardag, 
jubileum of gewoon het leven. Graag wel even 
reserveren voor het champagneontbijt.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljet-
ten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums 
van opa op zolder. Een open inloopdag. 
Wie zijn of haar verzameling deskun-
dig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
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 corona-
tijd 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.

    Elke dinsdag, woensdag, donderdag en zondag

Wandelen om fitter te worden en te blijven
  Stichting SPAL organiseert wandelactiviteiten op dinsdag, woensdag, donderdag en zondagmorgen. 
Donderdag en zondagmorgen is er een wandeltocht van ongeveer 8 km – 1,5 uur. Dinsdagmorgen is het 
mogelijk nordic walking technieken aan te leren of te verbeteren. Woensdagmorgen is er een Wandel je 
Fit gerelateerde training van ongeveer 1 uur. Donderdagmorgen, een tweede groep , om 11.30 uur wordt 
er gestart met een Wandel je Fit Extra groep. Al de activiteiten vinden plaats vanuit Het Lokaal aan de 
Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal nabij jachthaven Rhoon. Na afl oop van de activiteiten wordt er in 
Het Lokaal koffi e of thee gedronken en wat nagepraat. Meer informatie Aad Wijntjes tel. 06-46226208 of 
www.stichtingspal.nl   
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Maandag 21 maart 1938 begon Koos 
Albers als zestienjarige leerling-
zetter bij het Nieuwsblad aan de 
Schiekade; een jongetje nog met een 
bril op en een smal bleek gezicht. Als 
zoon van de schipper van de Corabia 
Albers deed hij zijn intrede in het we-
reldje van drukinkt en papier. Koos 
werd opgeleid aan de Ludlow, een 
zetmachine waarbij zetsels in regel-
verband werden geproduceerd.
Hij is daar blijven werken tot de zo 
onprettige dag: 5 mei 1940. De Duit-
sers bezetten het Nieuwsblad-gebouw 
en het personeel kon naar huis; de 
krant lag stil.

Saxofoon
Eind juni 1940 brak er onverwacht 
een nieuwe tijd aan voor een deel 
van het Nieuwsbladpersoneel. De 
krant mocht weer draaien, niet op de 
Schiekade, maar in Den Haag bij de 
Haagsche Courant.
Hier werd de RN-band The Com-
positors opgericht en met steun van 
de directie werden de benodigde 
instrumenten aangeschaft. Koos, 
die al eens eerder op de trompet had 
geblazen, greep zijn kans en kreeg 
een saxofoon. Vanaf die tijd bestond 
er niets anders voor hem als muziek 
en zo nu en dan een goed toneelstuk, 
maar de muziek is hem altijd blijven 
imponeren.

Tewerkgesteld
Helaas kwam er een kink in de kabel. 
Duitsland had arbeidskrachten nodig 
en die werden in eerste instantie uit 
de bedrijven gehaald. Ook Koos en 
zijn collega´s werden opgeroepen 
naar Duitsland te vertrekken, wat in 
maart 1943 gebeurde. De Composi-
tors gaven in het Vaderland Getrouw 
aan de Noordsingel een afscheids-

avond, die veel indruk maakte op de 
aanwezigen. Koos kwam terecht in 
Halle am Saale waar hij als typograaf 
moest gaan werken voor de Deutsch 
National Zeitung. Veel van zijn 
collega´s werden tewerkgesteld in de 
Jünkerfabrieken, zo´n 30 kilometer 
verderop.
Koos was de enige die in zijn eigen 
vak terecht kwam. Hij werd een vol-
leerd machinezetter in de Duitse taal, 
wat hem later zeer ten goede kwam 
bij de verzorging van het zetwerk 
van de Industrie-und Handels-Kurier, 
officieel orgaan van de Duits-Neder-
landse Handelskamer.

Vrouw van Duitse komaf
Na verloop van tijd kreeg Koos 
kennis aan een meisje dat kookster 
was in een plaatsje vlakbij Halle am 
Saale. Gertrud werd alles voor hem; 
twee mensen die elkaar gevonden 
hadden in een verschrikkelijke 
wereld.

Koos en Gertrud trouwden in Duits-
land, wat na de oorlog, toen zij zich 
in Nederland wilden vestigen, tot 
problemen leidde. Het ambtelijk ap-
paraat in de naoorlogse periode was 
dusdanig ontwricht, dat de vereiste 
papieren voor de grensoverschrijding 
van Gertrud uitbleven. Koos bezocht 
elke instantie om zijn geliefde 
Gertrud naar Nederland te krijgen, 
maar niets mocht baten. Uiteindelijk 
is het allemaal goed gekomen, alleen 
duurde het even voordat de familie 
‘de vrouw van Duitse komaf’ ac-
cepteerde.

Toneel en muziek
Er brak een geweldige tijd aan voor 
Koos en Gertrud. De band The Com-
positors maakte weer muziek en er 

werd een toneelvereniging opgericht, 
genaamd Ronica. Koos speelde vele 
toneeltypes, maar uiteindelijk verwis-
selde hij het toneel toch voor de 
muziek. Koos Albers en muziek wa-
ren één, hij werd bandleider en was 
onafscheidelijk met het Dansorkest 
Rotterdamsch Nieuwsblad.
Muziek was zijn hobby. Een “zieke-
lijke neiging”, zei hij zelf eens tijdens 
een interview, waarbij het niet alleen 
bij spelen bleef. Hij schreef alle 
arrangementen en soms waagde hij 
zich ook aan een compositie. Koos 
speelde op diverse instrumenten 
waaronder de piano, de trombone, 
de saxofoon en zelfs de viool. Koos 
en zijn mannen traden regelmatig 
op tijdens feestjes, dansavonden of 
gewoon voor de één of andere perso-
neelsvereniging.
Koos Albers, machinezetter/band-
leider, werd 21 maart 1963 in de 
directiekamer van het RN-gebouw 
gehuldigd voor de 25 jaar die hij 
inmiddels bij het Nieuwsblad 
werkte. De jubilaris kreeg bij deze 
gelegenheid een gouden horloge en 
voor Gertrud waren er bloemen. Ze 
woonden op de Mariniersweg in Rot-
terdam, in een zijkamertje stond op 
een standaard de saxofoon. Als wij 
op visite waren, speelde ome Koos 
altijd een vrolijk melodietje voor ons 
en waren mijn broer en ik zeer onder 
de indruk van het geluid dat uit de 
saxofoon kwam.

Zware basstem
Als mijn vader of moeder hun 
verjaardag vierde, waren ome Koos 
en Gertrud (tante Truus) er altijd. Als 
mijn broer en ik ome Koos hoorden 
binnenkomen met zijn zware bas-
stem, zeiden we tegen elkaar: “Hé 
daar heb je grote meneer.” De zware 
basstem van ome Koos boezemde 
ons een beetje angst en ontzag in, 
maar ome Koos was de goedheid 
zelve en tante Truus was een lieve 
tante, waar we altijd iets lekkers van 
kregen. Zij kon heel goed koken, wat 
ome Koos goed aan te zien was.

Ome Koos was een veelzijdig en op-
gewekt man, die met zijn gleufhoedje 
met omgeslagen rand, een filosofi-
sche kijk op het leven had. Als Koos 
en zijn band ergens optraden, waren 
mijn vader en moeder vaak aanwezig 
en dansten zij de hele avond op de 
muziek die de band ten gehore gaf. Ik 
ben eigenlijk best benieuwd of er nog 
mensen zijn die zich Koos Albers en 
zijn band herinneren.
Koos Albers overleed 23 oktober 
1993. Hij was toen 71 jaar.

René den Outer
rene.denouter@delta.nl

‘Grote Meneer’ was 
machinezetter én bandleider

Mijn moeder, Willy den Outer, geboren Hoek, over-
leed 29 februari 2020. Na het leegruimen van het 
huis kwam ik veel persoonlijke spullen tegen, zoals 

geboortekaartjes, brieven, fotoalbums, ansichtkaarten en 
krantenknipsels. Ik vond een aantal foto´s van haar neef Koos 
Albers, die mijn broer en ik ‘Grote Meneer’ noemden. Ome Koos 
was een forse man, die op verjaardagen met zijn diepe zware 
stem en komische verhalen de gezelligheid flink kon opvoeren.
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Koos Albers (foto: collectie René den Outer)

Het RN Dansorkest (foto: collectie René den Outer)

Paardenverhaal
Op bijgaande foto zie je de 
Bereden Politie in de Duiven-
voordestraat. Ik heb hier leuke 
herinneringen aan, omdat mijn 
vader hier als politie te paard 
25 jaar dienst heeft gedaan.

Regelmatig ging ik met vriendinnetjes 
bij de paarden kijken. Alleen, als ik er 
vandaan kwam was ik altijd verkouden 
door het hooi waar de paarden van aten 
en op sliepen.
In de zomer deed mijn vader dienst in 
Hoek van Holland, waar ik als jong 
meisje soms even op het paard mocht 
zitten. Wat voelde ik mij groot! Mijn 
vader was een van de weinigen die met 
uiterste precisie de grote veewagen vol 
paarden onder de smalle poort naast 
het politiebureau aan de Duivenvoor-
destraat door kon sturen. Aan weers-
zijden was maar een paar centimeter 
ruimte, maar toch slaagde hij er altijd in 
dat zonder krasje of deukje te doen. Een 
hele prestatie!

Nog een leuke herinnering was dat ze 
destijds een bok hadden gekregen met 
een pop erop, waarvoor een politie-
uniform was gemaakt. Dat was dus een 
kleine politieman te bok, die tussen de 
paarden werd gezet en gefotografeerd.. 

Het paard van mijn vader, Savoy, was 
zo mak, dat, als hij voorbij ons huis 
kwam (wij woonden in een beneden-
huis), hij zijn hoofd even door het 
geopende raam stak voor een paar 
suikerklontjes. Dit werd altijd onder 
veel bekijks van buren en langslopende 
mensen met een grote brede lach aan-
schouwd.

Iets minder leuke herinneringen waren, 
dat, toen ik als 14-jarig meisje ergens 
met een vriendje liep en het geklepper 
van paardenhoeven hoorde (misschien 
was het mijn vader wel), wij ons snel 
verstopten, want voor een vriendje was 
ik toen (in de jaren zestig) natuurlijk 
nog wel te jong.

Een leuke anekdote is dat destijds een 
paard van de Bereden Politie vanuit het 
Kralingse Bos alleen de weg terug heeft 
gevonden naar de stal in de Duiven-
voordestraat en zelfs wachtte voor de 
rode verkeerslichten. Dit gebeurde 
nadat de agent die het paard bereed er 
vanaf was gevallen.

Tineke Schiller-van der Hulst
De Bruijnstraat 13
3438 AD Nieuwegein
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

“Akto als uw
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.”

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

Gratis thuisbezorgd!

Voordelig uw vriezer vullen met 
vriesverse maaltijden, vlees, 
groenten, snacks, ijs en meer door 
uw Diepvriesman Frank Husselman
Hij komt het gratis bij u
thuisbezorgen. Bel: 06 349 020 84

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Wilt u nog

eerdere krant
teruglezen?

lekker
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl
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Het was kort na de oorlog. Gerda en ik 
waren net zeven jaar geworden. Eerder 
konden we niet naar school, doordat 
er Duitsers in gestationeerd waren. We 
zaten twee aan twee in de schoolban-
ken, met meer dan 40 kinderen. Han-
den op je rug of onder je zitvlak en 
je mond dicht. Met dat laatste had ik 
persoonlijk nogal eens moeite. Er viel 
altijd wel iets te kletsen. Dit stelde juf-
frouw Booster echter niet op prijs. Zij 
heeft mij weliswaar nooit geslagen, 
maar wel kneep ze met een ijzeren 
greep je kaken bij elkaar, waarbij ze je 
hoofd schudde om je ja of nee te laten 
knikken, al naar gelang welk antwoord 
ze uit je wilde trekken. Het leek dan 
of je haar gelijk gaf. Ik probeerde eens 
mijn hoofd stil te houden, omdat ik 
het niet met haar eens was, maar kreeg 
daar geen kans voor.
Bij sommige kinderen ging het er nog 
anders aan toe. Triest genoeg koos 
ze daarvoor de wat zwakker in hun 
schoenen staande kinderen uit. Ze 
tikte dan met het steentje in haar ring 

of met haar knokkels op hun koppies 
of hun ruggen. Eenmaal is haar dat 
duur komen te staan.
In onze klas zat Kees, een jongetje 
dat bij mij aan de overkant woonde. 
Kees had rood peenhaar en een bril en 
was daarmee in die tijd een potentieel 
slachtoffer van pesterijen. Dat een 
leerkracht op school daar ook aan 
meedoet, is natuurlijk walgelijk.

Oorvijg
Kees kwam een keer thuis met blauwe 
plekken op zijn rug en vertelde dat 
juffrouw Booster hem had geslagen. 
Zijn moeder riep mij naar binnen en 
vroeg of het waar was en ik kon het 
beamen. Zijn ouders tolereerden dat 
terecht niet. Zijn vader beende naar 
school en gaf deze sadistische school-
juf een oorvijg. Het is te begrijpen dat 
Kees de uitleg van nieuwe sommen 
of taalvorderingen niet altijd begreep. 
Ook dan riep zijn moeder me naar bin-
nen en mijn kinderlijke en eenvoudige 
uitleg begreep hij dan wel.

Er was ook Robbie, een kwetsbaar, ge-
voelig en nerveus jongetje. Hij moest 
het ook altijd ontgelden en huilde veel. 
Daar kon juffrouw Booster niet tegen 
en dan ging ze nog harder te keer. Vol-
gens mijn herinnering is Robbie niet 
lang op onze school gebleven.

Verzet
Na drie jaren tucht waren we verlost 
van juffrouw Booster. Zij moet wel 
een erg gefrustreerde en ongelukkige 
vrouw zijn geweest, maar dat begrijp 
je pas later. Toen kwamen we in de 
vierde klas, bij meester Esmeijer, een 
erg aardige, jonge onderwijzer. Hij 
kon geweldig vertellen. Op vrijdag-
middag deed hij dat en we hingen 
aan zijn lippen. Hij vertelde span-
nende verhalen over het verzet in de 
oorlog. Ik heb later eens gelezen dat 
ene Esmeijer belangrijk is geweest bij 
het verzet in Rotterdam. Misschien 
is er een relatie en kan iemand mij 
dat nog eens vertellen. Trouwens, de 
rapportcijfers van Kees gingen meteen 

met sprongen omhoog. Na dit prettige 
schooljaar bij deze meester, die in dat 
jaar ook nog trouwde, waar wij als 
klas getuige van waren, kwamen we 
in de vijfde klas bij meester De Jong. 
Nou, dat was ook geen lieverdje, maar 
een zeer strenge, chagrijnige man. Hij 
had eveneens losse handjes en heeft 
mij ook eens in mijn gezicht geslagen. 
Dat heb ik maar niet thuis verteld, 
want dat zou ik dan wel verdiend heb-
ben. Eénmaal zei ik tijdens het Bijbel 
lezen iets tegen mijn bankgenootje. 
Dat was heiligschennis. Ik moest ach-
ter in de klas staan, met mijn gezicht 
naar de muur. Waarschijnlijk ging me 

dat duizelen, ik werd misselijk en gaf 
plotseling over. Dat vond de meester 
kennelijk toch wel vervelend. Ik 
werd direct door een ander meisje uit 
de klas naar huis gebracht. Zodra ik 
buiten kwam, knapte ik op en had een 
fi jne vrije dag.
In de zesde en laatste klas moest je 
ook op zaterdagochtend naar school 
om je voor te bereiden op het voortge-
zet onderwijs. En toen was die lagere 
schooltijd voorbij. Geslagen werden 
we niet meer.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl  

 Lijfstraffen op de lagere school   
Elke veertien dagen genieten we weer als De Oud-Rotterdammer is uitgekomen. De laatste keer 
was het weer raak, met een mooi en openhartig geschreven stuk van Wim van der Klein. Het riep 
weer de nodige herinneringen op aan de tijd dat ik, hand in hand met mijn vriendinnetje Gerda, nog 
altijd een dierbare vriendin, dat in onze ogen grote schoolgebouw in liep. Wat we toen nog niet wis-
ten, was dat we voorlopig drie jaren onder het regiem kwamen van juffrouw Booster, die, naar later 
bleek, haar naam volledig eer aandeed.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden negatieven werd al eerder 
een fraai fotoboek samengesteld, 
‘Rotterdam vanuit de wolken’, 
dat al een derde druk toe is. Nu is 
er een waardig opvolger, die nog 
een stap verder gaat: ‘Rijnmond 
vanuit de wolken’. Met niet alleen 
luchtfoto’s van Rotterdam van 
vroeger, maar ook van omringende 
gemeenten als Schiedam, Vlaar-
dingen, Maassluis, Ridderkerk, 
Barendrecht, Hoogvliet, Spijke-
nisse, Capelle- en Krimpen aan 
den IJssel. De Oud-Rotterdammer 
publiceert in samenwerking met 
Watermerk BV foto’s uit het boek. 
Telkens met de vraag of u als lezer 
nog iets kunt toevoegen aan het 
fotobijschrift. Een herinnering, een 
anekdote of wetenswaardigheid.  

 Kralingseveer met onder andere zoutziederij Kolff & Vis en Albatros Superfosfaatfabriek NV Utrechts Fabriek aan de Schaardijk. Deze fabriek was leve-
rancier van vooral kunstmest. De productie van superfosfaat begon in Nederland in 1875, toen Salomonson in Capelle aan den IJssel een fosfaatfabriek 

bouwde, de Centrale Guanofabriek. Deze fabriek was in bedrijf tot 1970. C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Corrie Gelderman   



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 14 december 2021    pagina 16   

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF 

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

Ook met de feestdagen gaat 
het mantelzorgen door.
En staan wij voor je klaar!

Tussen het kopen van de cadeaus 
en het optuigen van de kerst-
boom door, houdt Sophie in de 
gaten dat haar moeder eet, maakt 
ze het huis van haar moeder 
schoon en zet ze ook daar een 
kerstboom neer. 

Ook houdt ze in de gaten of de 
zorg die voor haar moeder is 

aangevraagd geregeld wordt. En 
wie gaat de medicatie bij haar 
moeder brengen als ze zelf aan 
het kerstdiner zit?

Ook tijdens de feestdagen gaat 
het mantelzorgen door. En Sophie 
vindt het júist in deze tijd extra 
moeilijk om hulp te vragen aan 
anderen.

Mantelfoon staat óók tijdens de 
feestdagen dag en nacht voor 
mantelzorgers klaar. Voor een 
luisterend oor, hulp bij prakti-
sche vragen of advies op maat.

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS   |  www.mantelfoon.nl

Mantelfoon is hét mantelzorgsteunpunt van Rotterdam. 
Dag en nacht gratis te bereiken voor praktische vragen, 
een luisterend oor of advies op maat.

“Ik ben eerlijk gezegd blij als de feestdagen weer voorbij 
zijn, dan heb ik tenminste weer een zorg minder. Gezellig 
hoor, die decembermaand, maar het is ook best veel alle-
maal. En anderen wil ik met de feestdagen al helemaal niet 
lastigvallen met mijn sores.”

het mantelzorgen door.

aangevraagd geregeld wordt. En 

“Ik ben eerlijk gezegd blij als de feestdagen weer voorbij 
zijn, dan heb ik tenminste weer een zorg minder. Gezellig 
hoor, die decembermaand, maar het is ook best veel alle-
maal. En anderen wil ik met de feestdagen al helemaal niet 

Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door 
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste, 
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie 
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen 
nóg veel sterker.

Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte 
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze 
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

GENIETEN VAN DIE 
ROTSTAD DOE JE SAMEN.

Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010 302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

GENIETEN VAN DIE 

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

“Samen” is een 
concept en creatie 

van Carnero.

carnero.nl

TE BESTELLEN VIA 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/

WEBSHOP
VOOR 

€ 45,-

Uitgegeven door

Stad B.V.SS
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Het Sinterklaasfeest is een tijdje naar 
de achtergrond verdwenen in onze 
familie, Kerst nam het over, zonder 
dat we het zelf door hadden. Niets mis 
mee hoor, maar nu er kleinkinderen 
zijn, mogen we weer. En wat geniet 
ik ervan.
Dikke speelgoedboeken zijn in huis 
gehaald. Posters worden volgeplakt 
met uitgeknipte cadeauwensen, met de 
bijbehorende codes, zodat de Sint het 
makkelijk kan scannen met de app op 
zijn smartphone. De prijs krijg je pas 
na het scannen te zien trouwens. Mak-
kelijker kunnen ze het niet maken, zul-
len we maar zeggen, bestellen kan ook 
gelijk. De volgende dag al bezorgd, 
als het meezit. Moderne tijden. Ik 
knip en plak mee, zie af en toe opeens 
een Luisterpiet op het dak als ze niet 
willen slapen en beloof dat zoete kin-
dertjes toch écht de leukste cadeautjes 
krijgen. Een beetje misbruik van de 
situatie maken mag, toch?
Terwijl ik de Sinterklaas lp’s uit de 
kast trek, denk ik met weemoed aan 
de tijd dat ik zelf nog vol verwach-
ting mijn lijstjes maakte. Gewoon 

een briefje met wat krabbels en een 
tekening, natuurlijk. Niks digitaals, 
want Sint had nog geen smartphone. 
Wel een zak en een roede trouwens! Ik 
denk dat hij die heeft moeten inleveren 
toen hij zijn smartphone in ontvangst 
nam. En dan kwam de Sint bij opa 
thuis. Met een groepje ondeugende 
Pieten. Wat een spanning. Kleine 
Astrid op schoot bij Sinterklaas, totaal 
in verwarring… want hoe kon het dat 
die man alles wist?!

Oplichterij
Later ontdekte ik natuurlijk dat het 
allemaal oplichterij was. Vrij abrupt, 
toen mijn oudere neef in de hal van 
het huis van mijn opa vertelde dat het 
Sinterklaas helemaal niet was, maar 
gewoon mijn oom Teus. Vol ongeloof 
keek ik om het hoekje, de woonkamer 
in en opeens vielen de schellen me 
van de ogen. Inderdaad! Nu zag ik 
het. Het was oom Teus! Toen hij onder 
luid gelach van alle volwassenen 
ook nog eens zei dat hij een peukie 
ging draaien en een pakje shag onder 
zijn tabberd vandaan haalde, was ik 

overtuigd. Het feit dat ik het nu nog zo 
voor me zie en kan navertellen geeft 
wel aan dat het enigszins traumatise-
rend was. Ben ik daarna stampvoetend 
en krijsend de woonkamer ingelopen? 
Nee. Ik was een onzeker, verlegen en 
stil meisje. Dus ik heb het allemaal 
vast in mijn eentje verwerkt. Teleur-
gesteld, ook al bleven de cadeautjes 
natuurlijk gewoon komen.

Rode koontjes
Mijn broer is vier jaar jonger en ik heb 
gelukkig nog jaren kunnen meeliften 
op zijn geloof. Want ik wist inmiddels 
beter; zo lang hij geloofde, zo lang 
kreeg ik ook nog cadeautjes. En ik 
kwam erachter hoe mijn ouders het al 
die jaren gespeeld hadden. Mijn vader 
ging ieder jaar weer naar het toilet, 
aan de achterkant van ons huis. Een 
paar minuten later werd er overdre-
ven hard op de voordeur gebonkt, er 
werden pepernoten naar binnen ge-
gooid en er stond opeens een zak vol 
cadeautjes. En terwijl wij die met rode 
koontjes naar binnen sleepten, kwam 
mijn vader vol gespeelde verbazing 

van de wc, met zijn broek nog op z’n 
knieën. “Nou pappa, zat je wéér op de 
wc!” Weinig fantasie, die ouders van 
mij. Ieder jaar hetzelfde, maar als je 
kinderen hebt die er gewoon steeds 
weer intrappen… ach, waarom zou je 
dan moeilijk doen.
Mijn kleinkinderen geloven nog. 
Totaal. Zonder twijfel. En ik hoop dat 
dat nog even zo blijft. Als de tijd rijp 
is, mag hun mamma uitleggen hoe het 
nou precies zit. Oma wast haar handen 
in onschuld. Heerlijk. Maar zeg eens 
eerlijk: missen jullie het soms ook zo? 
Dat kinderlijke geloof? In Sinterklaas. 
In de tandenfee? In ouders die perfect 
zijn en alles kunnen en weten? En 

voor altijd bij je blijven? In de prins 
op het witte paard? Ik wel hoor. Het 
volwassen leven kan wel wat magie 
gebruiken. Zal ik dit jaar ook gewoon 
m’n schoen weer eens zetten? Net 
doen of ik gek ben? Gedichtje erbij, 
tekening misschien? Een flesje wijn 
zou al lekker zijn. Of een chocolade-
letter. Zet ik water neer voor het paard 
en wat lekkers voor de Sint. Wie weet.

Astrid Aveling
astridaveling@gmail.com

Stiekem blijven geloven in Sinterklaas
‘Sinterklaas, wie kent hem niet. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk…’ Nee, wees maar niet bang, 
ik ga het niet over de trouwe sidekick van de Sint hebben. Daar is al veel te veel over geschreven 
de afgelopen jaren. En ik ga het ook niet over coronaproof Sinterklaasvieringen hebben. Ik wil het 
wél met jullie hebben over dat ouderwetse kinderfeest van vroeger. Want ik ben toch vast niet de 
enige die warme herinneringen koestert aan Pakjesavond en de dagen ernaartoe?

Aankomst Sinterklaas in Rotterdam

In een boekhandel scoorde ik voor 25 
euro ‘Mensen in Rotterdam’, een fraai 
fotoboek. Het is 20 x 40 cm bevat 
140 zwart-wit foto’s van fotograaf 
Helmuth Tjemmes (1943). Hij is 
duidelijk geïnteresseerd in mensen, 
want wij zien geen enkele print zonder 
‘den mensch’. Al het beeldmateriaal is 
uit de jaren zestig en dat is precies de 
charme van het boek. Wij zien klanten 
van een kop erwtensoep genieten bij 
de HEMA (Beursplein) anno 1961. 
Blijkens een reclamebord voor slechts 
35 cent. De foto toont propvolle 
counters (warm en koud buffet). Een 
dienstplichtige militair die uit het open 
raam van de trein hangt. Plek: Cen-
traal Station. Zijn geliefde wuift hem 
uit vanaf het perron. Een prijsfoto! 
Marktlui aan de Binnenrotte in 1963. 
De zware pijlers van het luchtspoor-
viaduct werken als een tijdmachine. 
Absoluut de mooiste foto (1961) uit 
het boek toont een groepje bewoners, 
staande voor een buurtkruidenier. De 
winkel is gevestigd aan de Zwarte 
Paardenstraat 64a. De eigenaar was 
toen M.C. Ruysbroek. Wij zien, naar 
het lijkt, een echtpaar met twee doch-

ters. Voor hen staan drie jochies uit 
de buurt. Een vierde zit op de stoep. 
Eentje was kennelijk te laat voor de 
fotosessie en staat met een lange stok 
ruim een meter opzij. Het mooist is 

het meisje van pakweg vier of vijf jaar 
die in haar mooie jurk verlegen voor 
de deur staat van de naaste buur.
‘Tijdelijk. Tweede pak Persil ½ prijs’ 
vermeldt de poster, geplakt op de 

etalageruit. Zoals de twintig pakken 
van het wasmiddel gestapeld staan, 
fantastisch! Radion, Omo, Zebralin, 
het was in de buurtsuper allemaal te 
koop. Het was vast spic en span in tal 

van Zw. P-huisjes. De foto vertedert 
en bij het zien besef je dat je getuige 
bent van een intiem onderonsje van 
zestig jaar geleden, in een split-second 
vastgelegd door Helmuth Tjemmes.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke (contemporaine) geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Buurtkruidenier
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Wenst u veel leesplezier in 2022
Zelf bezorger worden van de oud Rotterdammer? 
0180 – 64 19 19 | info@bezorgingmaasstad.nl
www.bezorgingmaasstad.nl

Kleiweg 135b Rotterdam, tel: 010 21 888 76

65+ KORTING

65+ KORTING

www.bdmuseum.nl

NetEcht_Affiche_v3.indd   1 19-06-15   09:48

*
bijv.bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmakenbedrijfspanden. * Ons team
betrouwbaar

10% k orting binnen 14 dagen na o�erte
Neem vrijblijvend contact met ons op tel:

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

65+ KORTING
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bijv.bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmakenbedrijfspanden. * Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig .

10% k orting binnen 14 dagen na o�erte
Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

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

(bgg 06 158 204 71)

We wensen u  en
een  toe!

Kamp 60
3811 AT
Amersfoort
033-4723577

Veldweg 22
1404 CV
Bussum
035 691 29 05

Kleiweg 135b
3051 GN
Rotterdam
010 218 88 76

Dam 22
3111 BD 
Schiedam
010 273 47 27

Texasdreef 19
3565 CL
Utrecht
030 662 82 18

gezond en gelukkig 2022gezond en gelukkig 2022

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2

info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en WestDeel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

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

Kringloopwarenhuizen

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

Wenst u
fijne dagen
en een 
gelukkig 
nieuwjaar

“ZegMaarMar” 
wenst u een 

gezond, gezellig 
en hoopvol 2022

ZegMaarMar.nlZegMaarMar.nl
Middenbaan 93 - Barendrecht

Wenst u fijne kerstdagen en een

GEZOND EN BLOEIEND
2022 toe!

DE GERANIUM

Kwekerij De Geranium, Bermweg 16A, 
2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
www.degeranium.com

DE GERANIUM

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2022.

Een nieuw hoopvol jaar waarin we u graag weer 
ontmoeten tijdens één van onze reizen.

www.dejongintra.nl

Fijne feesdagen

Lage Bergweg, 417361 GT  Beekbergen

Tel. 055 - 50 51 358 • www.bungalowparkeldorado.nl
info@bungalowparkeldorado.nl 

en een goed 2022!

www.lichtjessophia.nlwww.lichtjessophia.nl

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen een mooi en 
comfortabel 2022 toe!

Wonen Slapen

wenst u fijne feestdagen wenst u fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaaren een gelukkig nieuwjaar

www.sigriduitvaartbegeleiding.nlwww.sigriduitvaartbegeleiding.nl

De adverteerders op deze pagina

Wensen u 
fijne feestdagen 

en een gezond 2022
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de Rotterdamsche Melkinrichting 
(RMI of Ermi) en, niet te vergeten, 
tegenover De Zwaluw op 65 
visboer Sala, schuin tegenover ons 
huis. Daar bevond zich een fi liaal 
van de brood- en banketbakkerij 
J. Jansse Wz. met daarnaast op 72 
de slagerij van Sander Mosterd, 
later voorzitter van het wijkorgaan 
Hilliesluis. Aangrenzend zat op 74 
de drogisterij en verfhandel van 
D.J. Jacobs. Mijn moeder heeft 
nog bij hem gewerkt als verkoop-
ster. Helemaal op de hoek zat de 
biscuits- en snoepjeswinkel van C. 
Jamin, wat later een Feyenoord-
café werd. Trouwens, de genoemde 
boekhandel ken ik alleen als die 
van de familie Van Kampen. Ik kan 
zo nog wel een tijdje doorgaan.’’

Doe dat gerust, Arij Landman – zet 
alles maar op de mail. Verhalen en 
anekdotes zijn altijd welkom, uiter-
aard ook die van andere lezers.

Douchen
Gerard Verkroost (aegverkroost@

upcmail.nl) komt terug op het 
melkverhaal van twee weken 
geleden over ‘Douchen bij de 
melkboer’ en corrigeert: “Melkde-
pot ‘De Combinatie’ was niet in de 
Bloklandstraat, maar in de Hoog-
landstraat. In de Bloklandstraat 
zat een melkdepot van ‘Sterovita’. 
Van de drie genoemde melkboeren-
knechten was Willem Baks (Bakx?) 
de enige die met paard en wagen 
in de latere jaren helemaal van de 
Grindweg, waar hij woonde, naar 
de ‘stad’ kwam om te bezorgen. 
Van hem is een mooie afbeelding 
gemaakt aan de Voorburgstraat op 
het voormalige Hofpleinlijnviaduct 
tussen Bergselaan en Berkelsel-
aan.’’

Lezer Jan Dammes (thejadam-
mes@kpnmail.nl) uit Bleiswijk 
woonde destijds aan het Stichtse-
plein in Hillesluis en kreeg vooraf 
les voor zijn toelating tot de hbs op 
de Dr. de Visser mulo in de Zuid-
polderstraat en op de dependance 
Stichtseplein op een foto in De 
Oud-Rotterdammer van 7 septem-
ber. “Ik herken de school in het 
gebouw achter de personenwagen, 
laat hij weten.’’

Ikazia-ziekenhuis
Het heeft weinig gescheeld of 
deze 489ste afl evering van RW’s 
mijmerZUIDhoekje was uw 
neus voorbijgegaan. Twee weken 
geleden ging ik thuis onderuit. 
Zomaar -tsjoep – languit op de 

huiskamervloer. Gelukkig niks 
gebroken, wees zelfonderzoek uit. 
Helaas kwam ik niet meer overeind 
en heb zeven uur achtereen op mijn 
rug door mijn huis geschuifeld en 
geschreeuwd om hulp. Die kwam 
uiteindelijk van buurman Ger en 
buurvrouw Marina, het vrouwtje 
van de eenjarige Labradoodle 
Moos, waarvoor ik soms gastheer 
speel. Met een noodgang bracht de 
ambulance me naar het Ikazia-
ziekenhuis. Daar bleek ik een dub-
bele longontsteking opgelopen te 
hebben, alsmede een fi kse oedeem 
(wateroverlast) in mijn gehele 
lijf. Voorts was mijn suikerspiegel 
ontregeld, de lichaamstemperatuur 
te laag en waren ook bloedlichaam-
pjes aan de haal gegaan. Directer 
geschreven: ik was vrijwel vertrok-
ken van deze wereld. De dokters en 
zusters sleepten me uit de afgrond 
van de medische kelder en zaterdag 
29 november mocht ik met onder-
steuning van kleinzoon Kevin weer 
naar huis.

Ik heb van het incident een paar 
héééééééél belangrijke zaken 
geleerd. Zorg dat je als senior bent 
aangesloten bij een alarmcentrale 
(was ik niet), zorg dat buren een 
sleutel en waarschuwingsnummer 
hebben (was wel zo) en zorg dat 
de noodzakelijke papieren gereed 
liggen (dat was zo). Dat voorkomt 
miscommunicatie en tijdverlies.

Ik ben de bijzonder vriendelijke en 
voortvarende verzorgers/sters van 
Ikazia dankbaar voor hun profes-
sionele hulp. Niets was hen teveel 
om mij terug op aarde te brengen 
en te houden.

Ik moest ineens denken aan het 
slaan van de eerste paal voor het 
medisch centrum, ergens in de 
beginjaren zestig en dat ik bij het 
schrijven van mijn ‘stukkie’ van 
die gebeurtenis nooit had kunnen 
bedenken dat ik er bijna zestig jaar 
later als het ware werd herboren. 
Dank mannen, vrouwen, meiden en 
knullen van Ikazia. 

Reacties: reinwol@ outlook.com  

Arij Landman (anwout@gmail.com) kijkt terug in diverse afleveringen en mailt: “Ik kwam in 
De Oud-Rotterdammer van 9 maart het artikel tegen van kruidenier De Zwaluw van de Rie-
derlaan in Hillesluis. Het riep bij mij veel herinneringen op aan mijn jonge jaren. Ons gezin 
woonde op 55b in de Riederlaan, even voorbij De Zwaluw. Mijn vader werkte bij de politie, 
misschien komt lezers dat bekend voor.”

“Ik bezocht de Johan Bogerman 
kleuterschool in de Hollandsestraat 
en koester daar goede herinneringen 
aan. De school schijnt nog steeds te 
bestaan. Bekende winkels in die tijd 
waren voor mij: De IJssalon in de 
Hollandsestraat. Voorts op Rieder-
laan 67a een van de 71 fi lialen van 

 Bakker Herman Witholt 
bezorgde van 1938 tot ver in 

de jaren zeventig in alle straten van 
Hillesluis. Foto Rein Wolters    

 Melkdepot 
Hooglandstraat   

 Melkboer Jan Liefboer aan het werk in Hillegersberg. Foto Kees van Boven   

 Voorplein van het Ikaziaziekenhuis enkele jaren geleden. Foto Rein Wolters   

Transport

Hierbij refereer ik aan het artikel 
‘Transport’ op pagina 11 van De 
Oud-Rotterdammer van 30 no-
vember 2021, ingediend door Jan 
Dammes, waarin hij verwoordt dat 
er de afgelopen jaren veel kleine 
transportbedrijven, veelal familie-
bedrijven, niet meer bestaan. Van 
1968 tot 2000 heb ik bij Shell Che-
mie Pernis gewerkt op de afdeling 
export en later bij Shell Verkoop 
bij de afdeling planning en distri-
butie van benzineproducten.

In de jaren zeventig namen de transporten 
van chemieproducten naar afnemers in 
geheel Europa sterk toe. In die periode was 
er nog een ‘IJzeren gordijn’ voor de Oost-
Europese landen. Van die landen kwamen 
de transportbedrijven de producten bij Shell 
afhalen, zowel stukgoed als met tankauto’s. 
Voor afnemers in de West-Europese landen, 
waren wij als Shell verantwoordelijk voor 
het verzorgen van het transport naar de 
afnemers.

In het verhaal van Jan Dammes worden on-
der andere Jawico en Goedkoop en de Geus 
genoemd. Ook wij hebben opdrachten aan 
deze transportbedrijven verstrekt. Goedkoop 
en de Geus ging toen ook nog samenwerken 
met het Franse transportbedrijf Samat. Ook 
de volgende transportbedrijven waarmee wij 
hebben samengewerkt bestaan niet meer: 
Reedijk in Greup, Van Ruiten in Bergschen-
hoek – Bos in Vlaardingen/Dordrecht.

Eigen transportmiddelen
Shell Nederland Verkoop Mij had in die 
periode ook eigen transportmiddelen. Denk 
maar aan de binnenvaartvloot en tankauto’s 
voor het vervoer van chemieproducten, 
vliegtuigbenzine, smeerolie, gasproducten, 
huisbrandolie en benzineproducten. Eind 
jaren zeventig is Shell gestart met het gelei-
delijk afbouwen van de eigen transportmid-
delen en contracten met andere vervoerders 
aangegaan. Sinds de jaren negentig werkten 
we met vaste contracters voor het transport. 
Maar ook van de transportbedrijven die 
voor Shell Nederland Verkoop Mij produc-
ten hebben vervoerd, zijn er diverse die niet 
meer bestaan, zoals: Verachtert Zwijndrecht, 
Schols in Maastricht, Willems in Roermond, 
Noordermeer in Brummen.

Peter Harthoorn
Rhoon
peter@pgharthoorn.demon.nl  
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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig 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.

Rotterdam gefotografeerd 1960-
1970

Fotograaf Henk Hartog (1939-2002) 
was jarenlang een vaste verschijning in 
Rotterdam. In zijn VW-kever schuimde 
hij de straten af op zoek naar interes-
sant materiaal voor zijn foto’s. Van het 
werk van Hartog zijn twee fraaie boeken verschenen. Eentje is 
helaas uitverkocht, maar het andere is nog leverbaar. In ‘Rot-
terdam gefotografeerd’ 1960-1970’ vindt u herkenbare foto’s 
van bijzondere gebeurtenissen in de Maasstad Rotterdam met 
bekende en onbekende mensen in de hoofdrol. 

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotter-
dam-zuid dat we nu vooral kennen van 
het winkelcentrum Zuidplein, maar 
na het bombardement van 1940 werd 
gebruikt voor de bouw van noodwo-
ningcomplex het Brabantse Dorp aan 
het Zuidplein. Een dorp met een cultureel centrum, een kerk en 
diverse verenigingen, dat in de jaren ‘60 werd afgebroken. Ook 
aandacht voor o.a. het Ikazia-ziekenhuis.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
artiesten als Ben Cramer, Lee Towers 
en Saskia en Serge. Ook organiseerde 
zij het Vlaardingse Songfestival waar 
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans 
Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’. Rein 
Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, die als 
zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen.

Rotterdam Feijenoord Noorder-
eiland 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 verkeersverbin-
dingen 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 Rotterdam-
mer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

Rotterdam Oude en Nieuwe 
Westen Middelland Dijkzigt 
Scheepvaartkwartier in 20e 
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam 
van 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 ver-
plaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s 
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue. 
Misschien ook die van u!

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

Weer een pracht boek van Tinus en Bep 
de Does, deze keer over Rotterdam IJs-
selmonde. Aan bod komen onder andere 
de komst van de Van Brienenoordbrug, 
het koetshuis van modekoning Theo 
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadi-
onweg, 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.

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 bete- re 
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes 
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momen-
ten van afgelopen eeuw naar voren.

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of politiechefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving vande hoofdcommis-
sarissen. Het beschrifjt nauwkeurig hoe deze leidinggevenden 
het korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

€ 14,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

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

Dinsdag 14 december 2021

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

      Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Frank Rademaker
Mijn moeder (Aals/Els Kuiper) heeft 
vijf jaar (naar ik meen 1949-1954) 
gewerkt in de cacao- en chocoladefa-
briek Frank Rademaker (en niet Ver-
kade, zoals ik aanvankelijk dacht). Ze 
vertelde dat ze destijds met de bus van 
Ridderkerk naar Rotterdam ging en 
uitstapte in de Rochussenstraat, maar 
waar het gebouw/de fabriek stond, 
kan ik niet zeggen (richting Delfsha-
ven?). Ik heb intussen begrepen dat 
het gebouw er niet meer staat. Kan 
iemand mij meer details vertellen? Bij 
voorbaat hartelijk dank!

A. van Persie
avanpersie@kliksafe.nl

Bioscoopgebouw
Ik wil reageren op een oproepje 
van G. van Leiden in De Oud-
Rotterdammer van 2 november. Hij 
beschrijft een wit bioscoopgebouw 
aan de Kruiskade, dat Tuschinski 
zou heten. Het zit echter zo in elkaar. 
In de oorlog zijn o.a. de bioscopen 
Luxor, Tuschinski en Scala verlo-
ren gegaan. Alleen de Arena aan de 
Kruiskade bleef bespaard. Kort na de 
bevrijding werd ter vervanging een 
(tijdelijke) bioscoop neergezet met 
de naam Lutusca, samengesteld uit 
de eerste lettergrepen van de verloren 
bioscopen. Ik herinner me nog dat 
ik in die langgerekte bioscoop naar 
een spookfi lm zat te kijken en dat het 
licht plotseling uitging en een verlicht 
spook via een katrol over het publiek 
vloog. Later is het gebouw gesloopt, 
nadat er meerdere nieuwe bioscopen 
in de stad werden geopend.

Ph.J. Ham
pjham@outlook.com

Verhalen van vroeger over 
sneeuw en ijs
Voor één van onze januarinummers 
zijn wij op zoek naar verhalen van 
lezers over winters met sneeuw en ijs 
in Rotterdam van vroeger. Op onze 
oproep in de vorige krant kregen we 
al een aantal leuke bijdragen van 
lezers binnen, maar er kunnen er nog 
veel meer bij. Wie herinnert zich nog 
de schaatstochten, sneeuwballenge-
vechten, ijspegels aan de dakgoot 
en ijsbloemen op de ramen? U kunt 
vast iets leuks schrijven over een 
bijzondere gebeurtenis of gek voorval. 
Schrijf ons! En een foto erbij is na-
tuurlijk nog leuker! Schrijf naar:info@
deoudrotterdammer.nl of: Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 

2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Kennismaking
Deze heer van 85+, zeer goed uit-
ziend, en goed ter been, de eenzaam-
heid zat, gevaccineerd, zoekt bij deze 
dito dame, om er samen nog iets van 
te maken. Zeker met aankomende 
kerst. Zie graag uw reactie tegemoet 
via e-mail: kroezenjd@gmail.com

Vrienden van vroeger
Voor mijn broer, Johan van der 
Leek, ben ik op zoek naar twee van 
zijn vrienden van vroeger, Jan van 
der Meulen of Vermeulen, destijds 
wonend in de Oostmaasstraat en Kok 
van der Heyden, die woonde in de 
Lambertusstraat in Kralingen. Het zou 
geweldig zijn als iemand mij op weg 
zou kunnen helpen ze te vinden.

Adri van der Leek
adrivanderleek@hotmail.nl

Marga van Dam
Ik zoek Marga van Dam, nu ruim 70 
jaar en oud-scholiere van de Wilgen-
plasschool aan de Meidoornsingel. In 
het schooljaar van 1960/1961. Had 
een broer en heeft destijds gewoond 
aan de Ringdijk/hoek Wilgenlei.

Ria Romein
mariaromein45@gmail.com

Speeltuin Vlasakkerstraa t
De speeltuin aan de Vlasakkerstraat 
12 in Rotterdam-Hillesluis wordt 
gerenoveerd en nu zijn wat oude 

funderingen gevonden. De speeltuin 
bestaat op die locatie sinds 1952, maar 
we zijn benieuwd wat er daarvoor op 
die locatie heeft gestaan. Wie kan ons 
hier meer over vertellen?

Anja Bergsma
sportspeeltuin.hillesluis@gmail.com

De Vlaerdingse Maatjes
De coronaregels respecterend gaan 
we gewoon door met zingen en spelen 
van shantymuziek. Bij het shantykoor 
‘De Vlaerdingse Maatjes’ kent gezel-
ligheid geen tijd tijdens de repetities 
op (voorlopig) woensdagmorgen. 
Welke dame of heer spreekt dit aan en 
wil eens sfeer komen proeven? Trek 
dan meteen de stoute schoenen aan en 
bel of mail naar Cock Eijkenbroek, 
06-53393000 of c.eijkenbroek@
kpnplanet.nl. Doen!

Nieuwe verhalen welkom
Hoewel we nog wel enige voorraad 
hebben, zijn nieuwe verhalen over 
vroeger voor de krant weer welkom. 
Liefst persoonlijke belevenissen en als 
het even kan met uw eigen foto(’s) er-
bij. Maak uw verhaal niet te lang. 600 
woorden met foto is ruim voldoende 
voor een halve pagina, 1200 tot 1500 
woorden voor een pagina met twee of 
drie foto’s. Voorwaarde is wel dat het 
verhaal relatie heeft met Rotterdam. 
Maar dat spreekt voor zich. U kunt uw 
verhalen sturen naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

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

Recreatieoord in Miniworld

Recreatieoord Hoek van Holland heeft 
een plekje gekregen in Miniworld Rot-
terdam. De miniatuurversie van het re-
creatieoord werd onlangs onthuld aan het 
Weena in Rotterdam. Belangstellenden 
kunnen een kijkje nemen. De entreeprijs 
bedraagt 12,95 euro (kinderen 9,95 
euro). Miniworld hanteert de geldende 
coronaregels.

Luisterlijn Rotterdam zoekt vrijwilligers
Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor mensen die op 
dat moment bij niemand met hun verhaal terechtkunnen, willen of durven. 
Bij de Luisterlijn vinden zij, in een anoniem gesprek steun, troost en een 
luisterend oor. Vooral aan het begin van de avond en in de nachtelijke uren 
is het druk en staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te kunnen 
beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. De Luisterlijn ont-
vangt per dag gemiddeld bijna 1.500 oproepen. Meer dan de helft (56%) van 
de gesprekken vindt plaats buiten kantoortijden. Om er voor zo veel mogelijk 
mensen te kunnen zijn, is de Luisterlijn dringend op zoek naar mensen die 
tijd en ruimte hebben om overdag en ’s nachts een luisterend oor te bieden. 
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks een dienst van vier uur. Daarbij is een 
keer per maand een nachtdienst onderdeel van het vrijwilligerswerk. Training 
en begeleiding vinden plaats op een van de 28 locaties in het land. Mensen 
die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk, kunnen terecht op www.
deluisterlijn.nl/vrijwilliger.
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, 
per telefoon, chat en mail. Deze 24-uursbereikbaarheid onderscheidt de 
Luisterlijn van andere telefonische hulpdiensten. Door te luisteren helpen 
de 1.500 vrijwilligers mensen zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bie-
den. De vrijwilligers krijgen deskundige training en begeleiding. 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Spido
DE LEUKSTE UITJES 
OP HET WATER

 extra uitgebreide rondvaarten van 2,5 uur
18 DECEMBER

Inschepen: 10.30 en 13.30 uur
Opstappen: Spido ponton, Willemsplein
Toegang: Volwassenen € 25,50 

Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14,85

Voor een onvergetelijke indruk van de bedrijvige wereldhaven is deze uitgebreide rond-
vaart van 2,5 uur een aanrader. Scheepswerven en- reparatiebedrijven, pijpenleggers, Roll 
ON - Roll OFF, droogdokken of de efficiënte overslag van miljoenen containers.

www.spido.nl
De laatste kaarten te bestellen op:



Weggevallen gegevens
In het vorige nummer van De Oud-
Rotterdammer zijn helaas bij de 
opmaak de namen en adresgegevens 
weggevallen van de schrijvers van het 
artikel op de voorpagina (dat doorliep 
op pagina 3) en van het artikel op 
pagina 9. Dat maken we bij deze goed. 
Onder het artikel ‘Alle dagen feest 
op het Afrikaanderplein’ had moeten 
staan: Carel Wervenbos, carelwerven-
bos@hotmail.com, tel. 06-49740888. 
Onder het artikel ‘Humor was belang-
rijk voor de huisbaas’ moest staan: 
Wijnand van de Meeberg, wijnand-
meeberg@gmail.com. Excuses aan 
de schrijvers en lezers voor deze 
onvolkomenheden!

Jules Deelder
In nummer 17 reageert Jan Verbiest op 
mijn verhaal over Jules Deelder. De 
zin waarin ik mij “verbaas” over Jules’ 
positieve verhalen over die andere 
stad, schreef ik uiteraard in een zeld-
zame vlaag van humor. Ook ik ken 
zijn verschillende scheldkanonnades 
in de richting van dat openluchtmu-
seum. Dat is het gevaar van schrijven: 
je kunt er geen gezicht bij trekken, 
of een kleine stembuiging bij maken. 
Ik zal het niet meer doen. Zoals mijn 
vrouw vaak zegt: “Veel mensen voelen 
jouw humor niet aan.”

Paul van ’t Hof
06-40665971
paulmarjo@live.nl

Du Lion d’or
De zeer gewaardeerde Joris Boddaert 
gaat in zijn verhaal over café du Lion 
d’Or jammer genoeg voorbij aan de 
voortgezette naam van het café du 
Nord, dat, meen ik, vanaf half jaren 
60 tot begin jaren 90 een zeer goede 
reputatie had. Het restaurant behoorde 
tot de betere restaurants uit die tijd. 
Nou laat ook mijn geheugen mij wel 
eens in de steek, maar ik meen me te 
herinneren, dat de uitbater Joop Tij-

german was. Neem het mij niet euvel 
als ik me vergis. Het restaurant was 
vergelijkbaar met restaurant de Plas 
aan de Straatweg, met als uitbater de 
heer Maus. Rotterdam kent nu enkele 
sterrenrestaurants, maar in de jaren 
vijftig, zestig en zeventig waren er 
veel goede restaurants in Rotterdam.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Stoomtreintje Rosestraat
“Alle dagen feest op het Afrikaan-
derplein”, De Oud-Rotterdammer, 30 
november 2021. Maar er reed géén 
trein op de Pretorialaan, slechts ’n 
stoomtreintje in de Rosestraat!

Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl

Kleerscheuren
Destijds woonde ik met mijn ouders 
in de tóen ‘keurig nette’ St. Maartens-
dijkstraat in Pendrecht. Even voor 
Kerstmis 1962/’63 had ik, samen met 
mijn moeder, bij Kreymborg in de 
stad een mooi blauw kostuum gekocht 
om met de Kerst te dragen. Op Eerste 
Kerstdag besloot ik even na de lunch, 
ondanks protest van mijn ouders 
vanwege de extreme weersomstan-
digheden (o.a. ijzel), op mijn Puch 
bromfi ets nog even bij mijn goede 
vriend Sydney Drok in Zuidwijk langs 
te gaan. Na mijn bezoek ging ik door 
de gladheid op de Slinge ter hoogte 
van Plein 1953 fi naal onderuit en 
gleed enkele meters door. Dat leverde 
gelukkig geen schade op aan mijzelf 
en mijn bromfi ets, maar wel een groot 
gat in de ‘knie’ van mijn nieuwe kos-
tuumbroek. Gelukkig waren de meeste 

mensen verstandig thuis gebleven en 
was er nauwelijks verkeer op de weg. 
Dat mijn ouders minder blij waren met 
mijn actie moge duidelijk zijn!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl
06-13872115

Eerste naoorlogse interland
Kort voordat ik in 1947 mijn eerste 
reis naar New York begon, zat ik op de 
Machinistenschool Rotterdam. Op een 
dag zouden we een les Technisch En-
gels krijgen. De docent kwam binnen 
met een radio. Hij was een voetballief-
hebber en wilde de eerste naoorlogse 
wedstrijd van het Nederlands elftal 
niet missen. Het Nederlands amateu-
relftal speelde tegen de Engelse profs 
in Huddersfi eld en uiteraard werden 
we ingemaakt; 7-2 voor Engeland. 

Bij Nederland viel één speler op, Faas 
Wilkes. Hij dribbelde in zijn eentje 
tweemaal langs de Engelse defensie 
en scoorde. Hij werd de eerste Neder-
landse profvoetballer en vertrok naar 
Italië. Dat is me altijd bijgebleven.

Joop van der Kraan
j.kraan8@upcmail.nl

Kerstkaarten
Ik ben geboren en getogen in ‘s-
Gravendeel en er ook altijd gebleven. 
Mijn vader was melkboer en daarbij 
hadden wij een winkel met melkpro-
ducten, dus veel tijd om te winkelen 
was er nooit. Maar ik denk in decem-
ber 1956 mocht ik met mijn moeder 
op een dinsdagmiddag (dan was de 
winkel gesloten) naar De Lijnbaan, het 
toen nog niet zo lang geopende mo-
derne winkelcentrum. We ontmoetten 
mijn tante (een zus van mijn moeder 
die in Vlaardingen woonde) op een 
afgesproken plek en genoten natuur-
lijk van zoveel mooie winkels. In een 
boekhandel zagen we een prachtige 
collectie kerstkaarten. Daar mocht 
ik er een paar van kopen. Ik kreeg 
een gulden en ging naar binnen. Ik 
had mijn keuze gemaakt en legde de 
gulden op de toonbank. Het was iets 
van 85 cent. De verkoopster gaf mij 
geld terug van een rijksdaalder. Ik zei: 
”Ik gaf maar een gulden hoor.” “Nee 
hoor”, was haar antwoord. “Dan zal 
ik het even aan mijn moeder vragen, 
die staat buiten.” Zowel mijn tante als 
mijn moeder zeiden: “Je hebt een gul-
den meegekregen hoor. Zeker weten.” 
Ik weer naar binnen om het teveel 
ontvangen bedrag terug te geven. Ze 
weigerde echter en bleef voet bij stuk 
houden. Het is nu zo’n 65 jaar gele-
den, maar elk jaar in december, als ik 
de kerstkaarten weer zie verschijnen, 
moet ik er aan denken terwijl ik toch 
niets gestolen had…

A. Liefaard
aliefaard@planet.nl    
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De kinderen van de 
Beverstraat
Ik ben 12 mei 1941 geboren 
in de Beverstraat. Bij het 
opruimen van mijn zolder 
vond ik deze jeugd(straat)
foto met al mijn vriendjes 
en bekenden uit die straat. 
Zo’n foto is nu helaas niet 
meer te maken en toen ik 
recentelijk eens ging kijken 
hoe het er tegenwoordig uit-
ziet, was er veel veranderd 
en verbouwd. Ook werd ik 
aangesproken door huidige 
bewoners en toen bleek de 
mij uit die tijd bekende gast-
vrijheid een grote deuk te hebben opgelopen…ik zeg het netjes. Speciaal aan deze foto is mijn persoontje (niet opschep-
perig bedoeld), omdat de foto genomen is op 12 mei 1949. Hoe weet ik dat nu nog zo precies? Dat komt door dat ventje 
in het midden, met prachtig wit overhemd plus stropdas, gecompleteerd, jawel, met een dasspeld (waar zie je dat nu 
nog?). Ik was namelijk die dag jarig en moest netjes gekleed, met gekamde haren voor de familie verschijnen, maar wie 
kan eraan weerstaan als al je vriendjes voor de deur op de foto gaan. Als ik naar deze foto kijk, vind ik het heerlijk tussen 
al mijn vriendjes te staan. De dag erop zag ik er weer precies zo uit als al mijn makkertjes. Ik heb natuurlijk de bekende 
vraag: wie is hiervan nog in leven en wie herkent zich nog?

(Jan van der Velden, Ipadvelden@gmail.com)

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

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

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

Adverteren:
Larissa Arends en Timo Pauw 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            timo@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.

Fotografi e:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel 
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl 
en vul de bon digitaal in.

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



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

Horizontaal
1. Oosterse snack; 7. spotprent; 12. dik en rond; 13. limonadesiroop; 14. lokspijs; 15. rondhout; 17. brede weg met bomen; 19. 
Nederlandse rivier; 21. Nederlandse voetbalclub; 22. hoge bergtop; 24. traag dier; 27. voor (in samenst.); 28. deel van bijen-
korf; 30. plechtige belofte; 31. vertragingsmiddel; 32. schoonmaakgerei; 33. opstootje; 35. lengtemaat; 37. raamscherm; 38. 
mannelijk beroep; 41. grote drinkbeker; 42. Romeinse keizer; 44. geestdrift; 46. uitroep van een schildwacht; 47. christelijke 
omroep; 48. pakjesbezorger; 49. heldendicht; 50. varkensvlees; 52. eetlust; 54. korte heren sok; 56. Nederlandse voetbal-
club; 58. verdiepingen; 61. wilde haver; 62. nummer; 64. onnozele hals; 65. Zweedse tennislegende; 67. verwaande houding; 
68. algemene energieraad (afk.); 70. handschoen zonder vingers; 72. jongensnaam; 73. iemand die met roofvogels werkt; 
76. tennisterm; 77. uitroep van schrik; 78. scheepsdoek; 79. Frans modehuis; 81. familielid; 82. laagte tussen bergen; 83. slot 
(afloop); 84. nachtroofvogel; 86. hoenderachtige vogel; 87. slotrede.

Verticaal
1. onderwijzeres; 2. laag tij; 3. in de grond levend zoogdier; 4. klein meertje; 5. plaats in Gelderland; 6. oud paard; 7. kam-
peerwagen; 8. advies; 9. valies; 10. jong gesneden stier; 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. op de manier van; 18. 
tennisterm; 20. oude vochtmaat; 21. vlaktemaat; 23. geparachuteerde soldaat; 25. hetzelfde; 26. bagger; 27. drukmachine; 
29. ellende (pech); 32. iemand die graag snoept; 34. deel van oor; 36. (plezier)reiziger; 37. vestibule; 39. beddengoed; 40. 
zichzelf voortstuwend projectiel; 42. theater in Amsterdam; 43. positieve elektrode; 45. hoogste punt van een huis; 46. 
lidwoord; 51. hoofddeksel; 53. wandversiering; 54. sloop (puin); 55. boterton; 56. tuinvak; 57. banier (vlag); 59. harde door-
schijnende stof; 60. plaats in Limburg; 62. schreeuwen; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. vrouwtjesschaap; 67. streling; 69. 
koordans; 71. namaak; 73. fiets (Zuid-Ned.); 74. zwemvogel; 75. periode van droefheid; 78. deel van een broek; 80. plaats 
in Brazilië (afk.); 82. inhoudsmaat (afk.); 85. type onderwijs (afk.).

De oplossing van de puzzel in de vorige krant sloeg op het jaargetijde en luidde:

Donkere dagen, lange nachten

Velen hadden dat goed en benutten die donkere dagen om een puzzeltje te maken en in te zenden. Uit de goede 
oplossingen hebben we weer vijf prijswinnaars geloot. Zij krijgen allemaal het boek ‘Poffen’  van Peter Bakker 
toegezonden, dat gaat over het Noordereiland van vroeger. De prijswinnaars zijn:  A.J. van der Weiden, Jannie van 
der Velden, Leen de Ligt, Gerard Laheij en mevr. M.C.J. Luitwieler-Meerdink.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs klaarlig-
gen. Vijf prijswinnaars krijgen ieder een set onderzetters voor 
koffie en thee ‘op z’n Rotterdams’. 

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending 
bij ons binnen is voor donderdag 23 december 12.00 uur. Stuur 
uw oplossing 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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62 44 32 49 34 63 47 59

19 54 22 86 46 83 29 9 37 84 25 38

26 58 78 30 3 43 67 11 79

Horizontaal  1. Oosterse snack; 7. spotprent; 12. dik en rond; 13. limonadesiroop; 14. lokspijs; 15. rond-
hout; 17. brede weg met bomen; 19. Nederlandse rivier; 21. Nederlandse voetbalclub; 22. hoge bergtop;
24. traag dier; 27. voor (in samenst.); 28. deel van bijenkorf; 30. plechtige belofte; 31. vertragingsmiddel;
32. schoonmaakgerei; 33. opstootje; 35. lengtemaat; 37. raamscherm; 38. mannelijk beroep; 41. grote
drinkbeker; 42. Romeinse keizer; 44. geestdrift; 46. uitroep van een schildwacht; 47. christelijke omroep;
48. pakjesbezorger; 49. heldendicht; 50. varkensvlees; 52. eetlust; 54. korte herensok; 56. Nederlandse
voetbalclub; 58. verdiepingen; 61. wilde haver; 62. nummer; 64. onnozele hals; 65. Zweedse tennisle-
gende; 67. verwaande houding; 68. algemene energieraad (afk.); 70. handschoen zonder vingers; 72.
jongensnaam; 73. iemand die met roofvogels werkt; 76. tennisterm; 77. uitroep van schrik; 78. scheeps-
doek; 79. Frans modehuis; 81. familielid; 82. laagte tussen bergen; 83. slot (afloop); 84. nachtroofvogel;
86. hoenderachtige vogel; 87. slotrede.

Verticaal  1. onderwijzeres; 2. laag tij; 3. in de grond levend zoogdier; 4. klein meertje; 5. plaats in Gel-
derland; 6. oud paard; 7. kampeerwagen; 8. advies; 9. valies; 10. jong gesneden stier; 11. periode van
mooi weer voor de herfst; 16. op de manier van; 18. tennisterm; 20. oude vochtmaat; 21. vlaktemaat; 23.
geparachuteerde soldaat; 25. hetzelfde; 26. bagger; 27. drukmachine; 29. ellende (pech); 32. iemand die
graag snoept; 34. deel van oor; 36. (plezier)reiziger; 37. vestibule; 39. beddengoed; 40. zichzelf voort-
stuwend projectiel; 42. theater in Amsterdam; 43. positieve elektrode; 45. hoogste punt van een huis; 46.
lidwoord; 51. hoofddeksel; 53. wandversiering; 54. sloop (puin); 55. boterton; 56. tuinvak; 57. banier
(vlag); 59. harde doorschijnende stof; 60. plaats in Limburg; 62. schreeuwen; 63. plaats in Zuid-Holland;
66. vrouwtjesschaap; 67. streling; 69. koordans; 71. namaak; 73. fiets (Zuid-Ned.); 74. zwemvogel; 75.
periode van droefheid; 78. deel van een broek; 80. plaats in Brazilië (afk.); 82. inhoudsmaat (afk.); 85.
type onderwijs (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

De Huismannetjes
Wat geweldig in De Oud-Rotterdam-
mer van 16 november nog eens iets 
over de Huismannetjes te lezen. Ik/
we werkte(n) met een klein bedrijfje 
in een oude schuur. De heer Huisman 
-snel was het ‘Kleine Kees’ voor 
ons- was altijd bezig, maar lette ook 
op voor ons. Op een dag kwam hij 
binnen en vroeg: “Moeten jullie nog 
weg?” Ja, want wij hadden de schoon-
maakcontracten voor lichtreclames. 
“Ga dan voor twee uur, want daarna 
regent het...” Och, boerenwijsheid 
dachten we. Maar precies om twee 
uur begon het zacht te regenen en 
dus einde schoonmaak voor ons. Hij 
stond glimlachend bij de inrit, maar 
zei niks. Het in het stukje genoemde 
paardje (of was het een pony?) was 
een schat van een beestje. Die kreeg 
al snel de naam Mona. Waarom? Geen 
idee. Echter later, toen ze moeder 
was geworden en er een nog kleiner 
pony´tje stond, konden we het niet la-
ten en werd dit Toetje. De keren dat de 

koeien kwamen waren mooi, maar ook 
eng. Wij waren stadsmensen he. Ze 
kwamen steeds dichterbij, de nieuwe 
neuzers, Maar als het te gek werd, was 
een woord van Huismans voldoende 
om weg te lopen voor de koeien. De 
grootste klap kwam toen de Huisman-
netjes een aanrijding kregen. Of het je 
familie was, zo werd er meegeleefd. 
Gelukkig kwam de heer Huisman 
er helemaal bovenop. Het was een 
feestdag toen hij weer thuiskwam. 
Tsja, zoveel moois en toch zo dicht bij 
de stad. Geweldig mooie tijd.

Herman Verkruissen
haverkruissen@outlook.com

De mist in
In het leuke artikel van Rein Wol-
ters, genaamd ‘In de mist en stank 
naar Hoogvliet’ wordt vermeld dat 
sinterklaasavond 1964 zo mistig was 
en er geen hand voor ogen gezien 
kon worden. Echter, de bewuste 
mistige sinterklaasavond was niet in 

1964, maar in 1962. Ik was in 1962 
dienstplichtig militair en vanuit Den 
Haag, waar ik gelegerd was, kreeg 
iedereen vroeg in de middag vrij om 
thuis sinterklaasavond te vieren. Met 
de trein naar Rotterdam en vervolgens 
met de bus naar Pernis, waar ik met 
mijn ouders woonde. In de middag 
was het in Den Haag zonnig, maar 
toen de bus over de Vondelingenweg 
reed, kwam de mist opzetten en zat 
het opeens potdicht. Na de afslag 
naar de Oud-Pernisserweg was het 
ondoenlijk verder te rijden. Even was 
er een passagier die voor de bus ging 
lopen, maar toen besloot de chauffeur 
niet verder te rijden. Allen zijn toen 
wandelend en moeizaam naar het dorp 
Pernis gelopen.

Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl

Café Du Lion d’Or

In de rubriek “De Gevoelige Plaat” in DOR van 30 november jl. heeft Karl 
Kämper uit Gorinchem zich vergist in het adres van Café Du Lion d `Or. Het 
adres was aan de Bergweg hoek Schieweg. Café Restaurant Du Nord was 
gevestigd aan de Bergweg hoek Bergsingel.

Ton Kuster, Capelle a/d IJssel
tonkuster@hotmail.com

Rotterdam-Zuid
Dorpsweg 74
3083 LD Rotterdam
� 010 - 480 30 01

Rotterdam-Centrum
Hoogstraat 197
3011 PM Rotterdam-Centrum
� 010 - 302 05 51

GRATIS TAXATIE 
VAN GOUD, 

ZILVER EN MUNTEN
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62 44 32 49 34 63 47 59

19 54 22 86 46 83 29 9 37 84 25 38

26 58 78 30 3 43 67 11 79

Horizontaal  1. Oosterse snack; 7. spotprent; 12. dik en rond; 13. limonadesiroop; 14. lokspijs; 15. rond-
hout; 17. brede weg met bomen; 19. Nederlandse rivier; 21. Nederlandse voetbalclub; 22. hoge bergtop;
24. traag dier; 27. voor (in samenst.); 28. deel van bijenkorf; 30. plechtige belofte; 31. vertragingsmiddel;
32. schoonmaakgerei; 33. opstootje; 35. lengtemaat; 37. raamscherm; 38. mannelijk beroep; 41. grote
drinkbeker; 42. Romeinse keizer; 44. geestdrift; 46. uitroep van een schildwacht; 47. christelijke omroep;
48. pakjesbezorger; 49. heldendicht; 50. varkensvlees; 52. eetlust; 54. korte herensok; 56. Nederlandse
voetbalclub; 58. verdiepingen; 61. wilde haver; 62. nummer; 64. onnozele hals; 65. Zweedse tennisle-
gende; 67. verwaande houding; 68. algemene energieraad (afk.); 70. handschoen zonder vingers; 72.
jongensnaam; 73. iemand die met roofvogels werkt; 76. tennisterm; 77. uitroep van schrik; 78. scheeps-
doek; 79. Frans modehuis; 81. familielid; 82. laagte tussen bergen; 83. slot (afloop); 84. nachtroofvogel;
86. hoenderachtige vogel; 87. slotrede.

Verticaal  1. onderwijzeres; 2. laag tij; 3. in de grond levend zoogdier; 4. klein meertje; 5. plaats in Gel-
derland; 6. oud paard; 7. kampeerwagen; 8. advies; 9. valies; 10. jong gesneden stier; 11. periode van
mooi weer voor de herfst; 16. op de manier van; 18. tennisterm; 20. oude vochtmaat; 21. vlaktemaat; 23.
geparachuteerde soldaat; 25. hetzelfde; 26. bagger; 27. drukmachine; 29. ellende (pech); 32. iemand die
graag snoept; 34. deel van oor; 36. (plezier)reiziger; 37. vestibule; 39. beddengoed; 40. zichzelf voort-
stuwend projectiel; 42. theater in Amsterdam; 43. positieve elektrode; 45. hoogste punt van een huis; 46.
lidwoord; 51. hoofddeksel; 53. wandversiering; 54. sloop (puin); 55. boterton; 56. tuinvak; 57. banier
(vlag); 59. harde doorschijnende stof; 60. plaats in Limburg; 62. schreeuwen; 63. plaats in Zuid-Holland;
66. vrouwtjesschaap; 67. streling; 69. koordans; 71. namaak; 73. fiets (Zuid-Ned.); 74. zwemvogel; 75.
periode van droefheid; 78. deel van een broek; 80. plaats in Brazilië (afk.); 82. inhoudsmaat (afk.); 85.
type onderwijs (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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TOT 70% KORTING!!
ALLEEN DIT JAAR NOG: IEDERE DINSDAG TUSSEN 10:00 - 16:00 UUR GEOPEND 

EN IEDERE DAG OP AFSPRAAK: BEL GRATIS NAAR: 0800 - 400 10 10!

Maasstadweg 100 (bij het Maasstad Ziekenhuis)
3078 DZ Rotterdam I 0800 - 400 10 10  
contact@aldenhuijsenslaapsystemen.nl
www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl

*

*Korting geldig op onze adviesprijzen. Kom naar de winkel voor actuele voorraad, geselecteerde modellen en 
prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voorraad is beperkt.

LEEGVERKOOP!
GRIJP UW KANS: HOOG-LAAG BEDDEN, ZORGBEDDEN

DEELBARE BEDDEN,  ELEKTRISCH VERSTELBAAR , 
LEDIKANTEN, BOXSPRINGS, KUSSENS, MATRASSEN... 

TEVEEL OM OP TE NOEMEN!!

ALDENHUIJSEN SLAAPSYSTEMEN 
RUIMT OP MET EEN EINDEJAARS

Outlet
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