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Ook in onze jeugd was er al woningnood
Bijna dagelijks word je geconfronteerd met mensen, vooral
jongeren, die geen woning
kunnen huren en/of kopen
vanwege de schaarste aan
woningen. In de jaren vijftig
en zestig was er ook veel woningnood. In de jaren zestig
had ik verkering, verloofde en
maakte plannen om te trouwen en dan samen een start
te maken.
Dat was in die dagen ook niet
gemakkelijk. Destijds ging je nog
niet zelfstandig wonen voordat je
getrouwd was. In mijn omgeving
waren vrienden en bekenden, die na
hun trouwen bij iemand gingen inwonen, een bovenverdieping van een
eengezinswoning, nogal eens bij een
alleenstaande man of vrouw. Je moest
dan wel het sanitair en keuken delen
met de bewoner/eigenaar. Daarbij
waren goede afspraken onontbeerlijk.
Een dergelijke situatie wilden we
beiden niet, dus stond ons niets anders
te doen dan wachten of actie nemen.
Groen licht
Een tante van mij had een kennis die,
namens een eigenaar van diverse woningen, huurgeld incasseerde bij een
ﬂink aantal woningen in Rotterdam
Centrum (het Oude Westen). Mijn
tante vertelde haar onze situatie en zij
kreeg te horen dat ik het beste de verhuurder regelmatig kon bellen om in
aanmerking te komen voor een eigen
bewoning. Zo belde ik steevast elke
week vanuit mijn werksituatie (thuis
was er geen telefoon) en dat heb ik een
jaar lang gedaan. En eindelijk, na een
jaar, kwam er groen licht. Er was een
huis vrijgekomen in de Josephstraat,
die van de West Kruiskade naar de
Binnenweg loopt. Het was een oude
woning uit de jaren twintig, op de eerste verdieping; een voor-, tussen- en
achterwoning met een piepklein keukentje en een eenpersoons waranda.
Daarbij deelde je de trap met nog twee
bewoners boven je en de bovenste
verdieping was in drieën gedeeld voor
de opslag van kolen, want in iedere
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Wie in de omgeving van de West Kruiskade woonde, had de winkels om de hoek

woning had je een kolenkachel nodig
voor verwarming. Er was geen douche
en ik begreep dat veel bewoners
vanuit deze straat daarom naar een
badhuis gingen.
Opknappen
Wij accepteerden de woning en konden nu dus een trouwdatum plannen
en alles daarvoor bespreken. In die tijd
lukte het meestal wel met zes weken
een trouwdatum te reserveren.
De eigenaar van de woning gaf er
de voorkeur aan jonge mensen als
huurders te nemen, want die knapten
de woning vaak op, in zijn voordeel
natuurlijk. Aﬁjn, we togen samen,
met hulp van anderen, aan de slag.
Het behang werd afgestoken en
daarbij telden we maar liefst 23 lagen,
waarbij de kleur van het behang steeds
donkerder werd. We vonden zelfs een
krant van 1921 en een muntstuk van
een halve cent.
De deur naar het keukentje werd
verwijderd en vervangen door een
harmonicadeurtje. De gemeente kwam
vervolgens de elektrische bedrading
controleren en keurde het systeem

volledig af. We namen een installatiebedrijf in de armen om de bedrading te
vernieuwen en dat bedrijf zou ook een
geiser in de keuken plaatsen.
De bovenbuurvrouw kreeg de sleutel
van ons huis om de installateur zijn
werk te laten doen, want wij werkten
beiden. Toen wij thuiskwamen bleek
echter dat er vrijwel niets was uitgevoerd. Bij de bouw was destijds de
verdeeldoos in het midden van het plafond geplaatst, met de opening in de
kamer van de bovenburen. Om bij die
verdeeldoos te komen moest daar de
gehele vloerbedekking worden verwijderd en dat weigerden de bovenburen.
Een rare constructie natuurlijk. Aﬁjn,
na bemiddeling door de eigenaar kon
de uitvoering gelukkig toch doorgaan.
Kolenkachel
We maakten tekeningen van de ruimte
en bezochten een gedegen meubelwinkel op de Mariniersweg, waar we onze
gehele inboedel bestelden, inclusief
het bed. Dat was een luxe opklapbed,
met een houten afwerking aan de buitenzijde. Als het was opgeklapt, kon
je er gemakkelijk langs en van achter

naar voor lopen.
Thuis waren we beiden een eengezinswoning gewend en we moesten in
het begin erg wennen aan het wonen
in een smalle straat en het maken van
allerlei afspraken met je bovenburen
over het verdelen van de werkzaamheden op de trappen. Voordat je naar je
werk ging, moest je, in de winterperiode, zorgen voor de kolenkachel.
Wij hadden zakjes kolen laten komen
in plaats van los laten storten. ‘s
Morgens de as uit de la, doorporren
voor lucht en zacht laten branden en
bij thuiskomst naar de hogere stand en
kolen erbij.

voetballer Theo Laseroms, over hem
vertelde hij leuke verhalen.
De waterstoker in de straat had het
altijd druk met het aﬂeveren van emmers warm water.
Bioscoop
Daarnaast bezochten we in die periode
nogal eens een bioscoop, want er
waren er voldoende in de nabije
omgeving.
Na een jaar in de Josephstraat gewoond te hebben, werd het gemakkelijker een huis te kopen en we hebben
toen een nieuwbouwhuis in OudBeijerland gekocht, dat vervolgens
een jaar daarna werd opgeleverd.
Zo hebben we al met al twee jaar in
Rotterdam Centrum gewoond, maar
waren toch wel blij dat we daarna
meer ruimte en een tuin in onze
nieuwe woning hadden.

Winkels
Een voordeel van het wonen in de
Josephstraat was dat alle winkels
dichtbij waren, bijvoorbeeld op de
West Kruiskade waar op de zaterdagen de boodschappen werden gedaan.
Op de hoeken van de straten rondom
Peter Harthoorn
ons bevonden zich diverse winkels.
Rhoon
Vlakbij was de bakker, die, zoals
peter@pgharthoorn.demon.nl
afgesproken, elke dag een halfje brood
voor mij bewaarde.
Uitvaart
tel. 010 - 419
08 72
De schoonzoon van die bakker was deConcept
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24 uur per dag en 7 dagen per week

Specialist in grafmonumenten

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

Uitvaart al vanaf: € 1.499,00

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 14 jan. 2022 om 12:06 heeft Timo <Timo@deoudrotterdammer.nl> het volgende geschreven:
CU

Marja,

CU CU

www.andersgedenkmonumenten.nl
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goedkoopsteen
enBeste
Besteininde
deregio
regioZuid-Holland
Zuid-Holland
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Concept Uitvaart

010 418 23 33 | www.hess.nl

24 uur per dag en 7 dagen per week
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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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Tamara
Tamara Helbig-Vaartjes
Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider

TaVa
TaVa
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleiding

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

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

Nieuwerkerk
Nieuwerkerkaan
aanden
denIJssel
IJssel
06-15
06-1554
5493
9356
56//24/7
24/7
TaVa
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
Uitvaartbegeleiding
www.tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

INBRENG
GEVRAAGD

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 /(dag
24/7en nacht)
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

De komende maanden organiseren wij weer
verschillende veilingen waaronder een Kunst& Antiek, Design en een Juwelen & Horloges
veiling. Ook uw objecten veilen we graag.

uitvaartbegeleiding
uitvaartbegeleiding

Gratis thuisbezorgd!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

uitvaartbegeleiding
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

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.

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

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

Coronaproof aan huis bezorgd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,9lti5jd
4maa
€
per
)
(gratis thuisbezorgd

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

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Al 40 jaar in Rotterdam!

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie
Bij ons staat
persoonlijk
contact, kwaliteit
en service hoog
in het vaandel!

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

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
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Winters van 5 tot 15 graden onder nul
Vroeger was alles beter? Nee, niet per se, maar er lag wel vaker
en meer ijs in mijn jeugd. We hadden dagen, soms weken van
ijs met pret en pijn. Volgens mijn vader lag ik als baby al in een
kinderwagen op het ijs als zij erheen gingen.

CCtje

treerde mijn vader het spreekwoord:
Wie blijft vragen, wordt overgeslagen.
Om mij een lesje te leren.
Vanuit de Stokroosstraat aan het pleintje bij bakker Lakeman, op de hoek
met de Boudewijnstraat, namen mijn
broer en ik bijna elke dag de schaatsen
om de nek en liepen we naar de Hillevliet of Lange Hilleweg.
IJshockey
Hoewel ik best wat artistieke manoeuvres kon maken en zelfs een kleine
pirouette, was ik toch geen kunstrijdster. Meestal werden het wedstrijdjes
hardrijden of tikkertje, aangezien
ik meer met jongens omging. Soms
namen we ijshockeyspullen mee.
Als we met een grotere groep waren,
liepen we naar de Oldegaarde. Lag
er sneeuw, dan hielden we onderweg
vaak al een sneeuwballengevecht en
kwamen een beetje vochtig op de
plaats van bestemming. Snel werden
twee groepen gevormd die tegen
elkaar gingen spelen. Jassen, een
hoopje takken of iets anders, vormden
het doel. Het ging er best fanatiek aan
toe. De kunstschaatsen kwamen goed
van pas voor snelle, wendbare acties.

Geen held
In elke familie schijnt wel een kind
te zijn dat geen held op schaatsen
wordt. Toen mijn jongere broer en
zus ook leerden schaatsen, werd al
snel duidelijk dat mijn broer er niet
voor geboren was. Hoewel hij beslist
geen zwakke enkels had, kon hij
nooit rechtop blijven staan. Laat staan
slagen maken. Van ons allen heeft hij
wellicht de meeste soorten schaatsen
gehad. Steeds weer om hem te helpen,
zonder resultaat. Andere sporten gingen best goed, maar schaatsen ‘voor
geen meter’.
Op Zuid had je in de winter ook

Schaatspret toen er nog strenge winters waren

ondergespoten tennisbanen, zoals de
Enk. Dat was ‘s avonds en we waren
iets ouder inmiddels, dus we mochten
dan iets later thuiskomen. In de middenruimte kon je kunsten oefenen of
laten zien. Daarbuiten lag de baan
waar onze groep steevast tikkertje
deed. Je reed wel in de rondte, maar
kon je een beetje verschuilen tussen
de andere rondrijders, waarbij je
moest oppassen niet omver gereden te
worden. Soms bleef je aan de zijkant
om later onder grote hilariteit achter
de tikker aan te sluiten.
Pijn
Wat smaakte de hete chocolademelk
bij thuiskomst heerlijk, maar wat had
je ongelooflijke pijn aan handen en
tenen! Soms voelde je je voeten nau-

welijks als je naar huis liep. Dat waren
geen winters van 5 tot 15 graden
bóven nul zoals nu, maar er ónder.
Ik had een voorkeur voor tochten maken en afstand rijden en zo kwamen
er vlak na mijn huwelijk een paar
Noren. Toen heb ik menige molentocht gemaakt. Met en zonder man en
kinderen. De jongste bleek toen niet
echt een schaatser te zijn. Na vele
pogingen gaven we het op en bleef
hij lekker op twee ijzers rijden totdat
hij kon stoppen. Inmiddels had het
klimaat het ook opgegeven, want die
lange, koude winters van vroeger zijn
er helaas nooit meer geweest.
E.H. Jungerius-van der Kleij
ehjungerius@upcmail.nl

Kunnen we nog lachen?

Eigenlijk was ik nog niet uitgeschreven over Sonneveld. De man die
ooit in zijn conference zei, als er weer eens iemand zat te hoesten of te
proesten: “Mensen die verkouden zijn die gaan niet naar de dokter, nee,
die komen hier zitten…” Eens was hij niet zo netjes behandeld, naar zijn
idee, in de schouwburg van Amstelveen. Dus nam hij enige tijd later
wraak door te zeggen: “Ik was laatst in een heel klein dorpje waarvan ik
de naam niet zal noemen omdat het Amstelveen was…”
Het is natuurlijk ook leuker om over hem
te schrijven dan dat ik hier net als de rest
van Nederland ga zitten emmeren over het
Voice-schandaal of andere kul uit de krant.
Nou ja, als u dit leest is de boel misschien
alweer in de vergetelheid geraakt. Ik hoop
eerlijk gezegd dat het een storm in een glas
water blijkt te zijn.
Weet u overigens waar de uitdrukking “emmeren” vandaan komt? Ik zal het u zeggen.
Vroeger had je in het leger huzaren. Kort
geleden had je die ook nog en dan betrof het
tankbemanningen. Wij van de infanterie, de
“zandhazen”, noemden die lui “tankboeren”.
(Hier spreekt Lichting 60-1, DE hap!) Maar
ver voor die tijd reden huzaren op paarden.
Maar ze reden er ook wel eens anders op,
zal ik maar zeggen. Overweldigd door
lustgevoelens “deden” ze het wel eens met
hun viervoeter, als u begrijpt wat ik bedoel.
Maar dan “konden ze er natuurlijk niet zo
makkelijk bij”. En inderdaad, dan gingen ze
op een emmer staan. Ziet u het voor u? Ach,

ieder zijn meug.
Ik had het over “kul” uit de krant. Daar staat
ie vol van. En er is weinig waar je een beetje
plezier aan beleeft. De televisie ook niet
trouwens. Ik zit dikwijls naar het scherm te
roepen: “Verzin nou eens iets waar je om
moet lachen!” Waar is de Nederlandstalige
comedy gebleven? Ze herhalen wel veel, en
ik weet ook wel waarom. Precies, dat kost
niks. De Amerikaanse komiek Jerry Seinfeld
die ook jarenlang is herhaald, en terecht,
hij was briljant, zei in een interview: “Dat
is mijn pensioen.” En zo is het natuurlijk
ook. Maar niet in Nederland. Dat kan nou
ook alleen maar hier, dat ze een half uur
TV uitzenden, daar ook nog een tonnetje of
zo reclame op vangen, en dan de mensen
die het gemaakt hebben er niets van geven.
Sjoerd en ik krijgen als schrijvers nog een
beetje “kabelgeld”, ik weet niet wat het is,
een habbekrats, maar het is tenminste iets.
En nu we het toch over The Voice hebben,
heeft u gelezen hoe die kinderen die daar

aan mee doen worden ingemetseld in rigide
contracten waar in staat wat ze allemaal niet
mogen zeggen en doen? Ze weten trouwens
ook niet dat als ze “winnen” ze gelijk gevangen zitten in weer andere contracten, waar
ze jarenlang aan vast zitten en waarvan het
profijt grotendeels naar de producent gaat.
Als u zich ooit verbaasd hebt afgevraagd
hoe die mensen miljardair worden, nu weet
u hoe dat gaat.
Maar nou las ik toch iets in de krant waarna
ik een glimlach niet kon onderdrukken. Het
volgende namelijk: “De NEE/NEE- Sticker
tegen ongewenste reclame verdwijnt na
dertig jaar van de brievenbus.” Asjemenou!
Hoe moet dat dan? Welnu, “de folderbranche komt met een nieuw digitaal systeem.”
Digitaal, ik word al een beetje gelukkig. “De
consument kan in de toekomst via Internet
aangeven of ze wel of niet folders en huisaan-huisbladen in de bus willen” Dat is
inderdaad een hele stap vooruit. “Het is de
bedoeling dat volgend jaar allen brievenbussen stickervrij zijn”, juicht het artikel. Hoera
, eindelijk van die stickers af. En hoe gaat
dat dan?
“Voor de bezorger komt er een uitdaging”.
Dat dacht ik al. “Een snelle blik op de brievenbus is niet meer voldoende… we kijken
of die looplijsten slimmer kunnen met een
bezorgapp waarin de bezorger de gewenste

foto: Peter Tetteroo

Mijn eerste schaatsen waren Friese
klompjes. Met van die onmogelijke
banden, die je om je laarzen moest
knopen. En die altijd weer losraakten,
zodat je met je ijskoude handen zat
te worstelen. Na enkele jaren kon ik
goed rijden en lonkte naar die witte
kunstschaatsen. Aan de Sint vroeg ik
steevast of ik die alstublieft kreeg. Na
weer een jaar een ‘niet’ getrokken te
hebben, zeurde ik bij mijn ouders, omdat ik inmiddels wist dat de Sint niet
echt bestond. Alle vlieten en vaarten
waren dat jaar dichtgevroren en ik
popelde om weer te gaan schaatsen,
in de hoop dat op mooie nieuwe witte
schaatsen te doen. Eindelijk was daar
op 5 december een groot pakket voor
mij. Na het zenuwachtig uitpakken
werd het echter een stuk kleiner.
Het ging zo door totdat uiteindelijk
een minisetje schaatsen tevoorschijn
kwam voor in de auto. Na alle zenuwen was dat net iets te veel voor mij.
Te meer daar mijn broer wel nieuwe
schaatsen kreeg. Ik herinner mij dat
ik van teleurstelling nog nooit zo hard
heb gehuild. Gelukkig was er uiteindelijk toch de doos met mooie witte
kunstschaatsen. Met de miniset illus-

Sommige jongen hadden zelfs al echte
ijshockeyschaatsen. We speelden
meestal op de kleinere plassen, zodat
we anderen niet hinderden. Toch
waren er ook pestkoppen, die het
blijkbaar niet konden hebben dat wij
zo’n pret hadden. Dan schopten ze
de puck weg of reden dwars door de
wedstrijd en moest je oppassen dat je
stick niet brak. Tot echte gevechten is
het nooit gekomen. Daarvoor waren
wij met te veel.
De kleinere plassen stonden in verbinding met de grote, zodat we ook
vaak ‘tochten’ maakten naar de grote.
Dan begonnen we zo’n beetje waar nu
winkelcentrum Zuidplein is.

looproute kan aangeven.”
Het is inderdaad op het geniale af. “Ook de
folderbranche moet mee met de maatschappelijke ontwikkelingen…” Bravo! Leve
de ontmenselijking! En het artikel eindigt
met: “Nu moeten we rekening houden met
die stickers, straks wordt dat een digitale
database”.
Het is verbluffend. Van “de snelle blik op de
brievenbus” naar “de digitale database”.
Zoals Friso Wiegersma schreef in “Het
dorp”: “Nou zijn we op de goeie weg…”
Ik geloof dat een deel van de wereld is
bevangen door totale gekte.

KHUIS
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Wilt u nog
even

er
lekkeen
eerdere krant
teruglezen?
Deze is ook
online te bekijken!
www.deoudrotterdammer.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

De mooiste paasreizen

In de hele regio Zuid-Holland

Gewoon perfect geregeld

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Pasen in het centrum van Rüdesheim

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

Frieslanders
10 kilo

€ 6,00

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244
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6-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebrud03

Pasen in het centrum van Berlijn

Zolang het nog kan
profiteer ervan!

Ook een
bandjeverstandje.nl
Oud-Rotterdammertje
24 uu
r
aad
voor r plaatsen? ser vic s
0
e
0
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5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/efber06

Pasen in Maastricht
5-daagse busreis

>3

www.dejongintra.nl/ebmaa01

8-daagse busreis

WANTED!

www.dejongintra.nl/ebend08

Pasen met de Zwitserse treinen
8-daagse bus- en treinrondreis

JIMI HENDRIX FOTOS

€ 489
vanaf p.p.

€ 559
vanaf p.p.

Pasen in het Zwarte Woud

06-53 438 087
Beltel.
0180-820244

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/eech305

€ 569
vanaf p.p.

€ 619
vanaf p.p.

€ 1049

genomen tijdens zijn live concert in de
Ahoy Hal te Rotterdam op vrijdag

www.dejongintra.nl/busreizen

10 november 1967.

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

univibes@tiscali.it

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp
60 59
Wiekenweg
3811
3815 AT
KL Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

Miedema
Schiedam: & Zn.
010 27 34 727
Amsterdam:
Schiedam:
020 27
24 34
43 727
189
010

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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De winter van 62/63 was ijs en ijskoud
D

e ijs- en ijskoude winter van 1962/1963 maakt bij de lezers nog altijd
veel herinneringen los. Dat bleek uit de reacties op de raadfoto van
een wedstrijdje ringsteken met de trekker op de Rotte. Lees op deze
pagina meer daarover en over wat onze lezers zelf allemaal meemaakten.
Arie Krijgsman: “In de ijskoude winter van
1963 was het ijs van de Rotte zo sterk, dat men
het aandurfde een ringsteekwedstrijd voor trekkers te organiseren. Dit was voor het café Oud
Verlaat. De trekker, een Porsche Diesel, model
‘Standaard’ is van het loonbedrijf van de gebroeders Krijgsman uit Oud Verlaat. De trekker had
ruim 20 PK, wat toentertijd een hele trekker was.
Hij woog ruim 1300 kilo, wat toch vrij fors is
om op het ijs te rijden. Op de trekker zit (Her)
Manus Stubbe, één van de personeelsleden.
Hij heeft een houten zwaardje in z’n hand om
door de ringen te steken. Manus ging door voor
‘doofstom’. Nu heet dat ‘een niet aangeboren
hersenafwijking’. In de dagelijkse omgang
behoefde dat een wat afwijkende aanpak. Om
de gewerkte uren bij de boeren op te schrijven,
werden met een rijksdaalder, rondjes in een
opschrijfboekje gemaakt waar hij dan de wijzers
van de klok in tekende wanneer hij bij een boer
kwam en weer wegging. Om uit te leggen waar
hij naartoe moest, hadden de meeste boeren een
aparte omschrijving: boer vieze tanden, boer
grote mond, boer vrouw grote melk... Zo wist hij
wel waar hij naartoe moest. De trekker is later
op de sloop terecht gekomen. Met het opspuiten
van het zand uit de Zevenhuizerplas werd deze
nogal eens aan de aannemer verhuurd. Een
grondwerker zat met zijn klomp klem tussen de
rem en het gaspedaal een zo belandde hij in de
sloot. Met de man is het goed afgelopen, met de
trekker minder...”

Ad van Bergeijk: “Ik woon in Barendrecht. Wij
reden met de trekkers, luxe auto, ik had een Kever VW, maar ook met een arreslee met paard op
het ijs. Dit was op ‘t Waaltje tussen Heerjansdam
en Rijsoord en H.I.Ambacht. Op uw foto zijn ze
aan het ringsteken. Heel veel plezier gehad.”
Ruud Kuipers: “Wat een leuke foto. Er komen
komen weer allemaal herinneringen uit mijn
jeugd bij mij boven. Wat je hier ziet is het ringsteken of ringrijden. Dat is een folkloristische
traditie, die in sommige streken van Nederland
als sport beoefend wordt. In Friesland (waar
ik vandaan kom) deden ze dat zittend op een
boerenwerkpaard of met een boerenwagen. Daar
zaten ze met twee personen op en de bijrijder
met een lans. Het is al een paar honderd jaar
oude traditie, die is ontstaan op jaarmarkten
waar de boeren bij elkaar kwamen. Later werd
het ook met tractoren gedaan, zoals je ziet op de
foto. Tegenwoordig wordt op koningsdagen en
dorpsfeesten het ringsteken ook wel vanuit de
auto gedaan.”
D. Jochems: “Ik herinner mij van de barre winter
van 1963 nog heel wat details. Mijn vader had
een groente- en fruitzaak aan de Vierambachtsstraat 59. Elke strenge winter was de loden
waterleiding in de kelder en keuken wel een
paar keer bevroren. Verwarming was er niet
in de oude panden. Met een straalkachel werd
de waterleiding ontdooid. Mijn vader en vele
middenstanders droegen, als zij boodschappen

Ken je dit nog? Nr.

255

Ken u dit nog? Een bekende Rotterdamse zanger tijdens een optreden. Maar wie is het? En met wie
staat hij hier op de foto? Heeft u herinneringen aan hem of juist aan de anderen op de foto of aan het
evenement? Wij zijn weer razend benieuwd of ook hier leuke, bijzondere verhalen, anekdotes en herinneringen uit voortkomen. Even een hint, omdat het wellicht niet zo makkelijk is ditmaal: de zanger
had iets met ‘Delfshaven’. Stuur ons uw bijdragen, zodat we ze samen met andere lezers kunnen delen.
Dat kan door te schrijven naar: info@deoudrotterdammer.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.

bij de klanten thuis moesten brengen, van die
handschoenen waar de vingertoppen afgeknipt
waren. Dit om makkelijker geld te kunnen wisselen. Bij ons thuis lag op bed een dikke gestikte
deken, heel zwaar. Die moest wat verwarmen in
de slaapkamer met de enkel glas ruiten. Op die
ruiten stonden mooie ijsbloemen. Wij hadden
enkel een kolenkachel, die niet altijd brandde.
Op de stoepen werd ongeveer in maart door de
Roteb met schoppen en ijzeren staven de inmiddels zwarte sneeuw opgeruimd. Er was met de
kerst een behoorlijk pak sneeuw gevallen. De
mensen gooiden toen nog oude verbrande asresten van hun kolenkachels op de stoep om vallen
te voorkomen. De rivier de Schie was geruime
tijd dichtgevroren. Met een ijsbreker werd deze
belangrijke vaarroute naar Delft opengemaakt.
De mensen stonden er met hun neus bovenop te
kijken naar de spectaculaire werkzaamheden. De
ijsbreker nam als het ware een aanloopje om dan
met zijn volle gewicht door het ijs te zakken. Dit
was de tijd dat mensen nog warme anijsmelk of
zelfgemaakte chocolademelk dronken en heel
veel luxe nog niet bestond. Zelf was ik toen, in
1963, een 12-jarige tiener.”
Peter Hoedemakers: “In december 1962 verhuisden we naar Rotterdam-Zuid, van Kralingen
naar Hordijkerveld. Op de laatste dag voor de
kerstvakantie was de verhuizing. In de middag
na school gingen wij ook naar ons nieuwe huis.
Op dat moment was het nog niet echt koud. In
veel nieuwbouwwijken op Zuid waren nog niet
alle voorzieningen op orde. Pas een maand later
werd er een school geopend. Na de Kerstvakantie gingen mijn oudere broer en ik naar school,
dus gewoon naar Kralingen. In het nieuwe jaar
was de temperatuur hard onderuit gegaan en in
de tram was geen verwarming en bleven de deuren open in lijn 3. Op lijn 3 reed oud materieel
met een middenbalkon en aanhangwagen; lijn
1 reed met moderner materieel met elektrische
deuren. Na een kleine week was er een probleem
tussen mijn broer en een van de paters die les
gaf. Daarom wou hij niet meer naar school en
logischerwijs ben je solidair. Zo hebben wij dus
een aantal dagen buiten doorgebracht en ja, dat
was koud. Ik had een grijze winterjas en in de
jaszak had ik mijn brood. Op een middag zaten
we op een bankje op het Breeplein en toen ik
mijn brood wou opeten was het compleet bevroren. In die tijd waren er nog geen overdekte win-

kelcentra en we hebben wat afgezien. Doordat
we pas verhuisd waren, hadden we ook nog geen
telefoon thuis. Voor een aansluiting was er toen
nog grondwerk nodig. De school kon dus niet
informeren waar we waren. Mijn broer en ik waren 8 en 7 jaar oud. Onze redding was toen we
op een ochtend bij de halte op de kruising van de
Lange Hilleweg en de Hillevliet door de sneeuw
liepen en onze moeder tegenkwamen. Na een
verhaal van tram gemist en zo nam ze ons mee
naar huis. Toen ze vanuit een telefooncel meldde
dat we niet kwamen, kwam het lek boven water.
Voor mij met weinig gevolgen. Mij viel hooguit
mijn solidariteit te verwijten.”
Peter Harthoorn: “Op Tweede Kerstdag 1962
viel er een enorm pak sneeuw. Het ging direct
hard vriezen en die strenge vorst duurde tot
maart 1963. Ik was toen dienstplichtig soldaat
en mijn legerplaats was de Alexanderkazerne
aan de Van Alkemadelaan in Den Haag. Behalve
de dagelijkse dienst, ik was toegevoegd aan
de administratieve afdeling van het ministerie
van Defensie, werd je regelmatig op het rooster
geplaatst om een wachtdienst te lopen. In elk kazernecomplex waren meerdere wachten, die het
complex moesten beveiligen. Zo’n wachtdienst
startte om 19.00 uur en duurde 24 uur. Normaal
stond je twee uur op je wachtpost, die voor jou
was ingedeeld door de dienstdoende ofﬁcier
van Piket. Dan vond een tussentijdse aﬂossing
plaats en nam een andere soldaat de wacht van
je over. Ik kon dan vier uur rust nemen (slapen
op een plank) en daarna was het weer jouw
beurt, met je geweer over de schouder. Telkens
als er een militair met strepen en/of sterren het
kazernecomplex binnentrad of verliet, moest je
salueren met het geweer, dat niet geladen was,
met bepaalde grepen. Half januari 1963 werd ik
op het wachtrooster geplaatst en in die nacht zou
het 22 graden vriezen. Ik heb alles aangetrokken
dat in de militaire kledingkast voorradig was,
laag over laag, en daaronder kranten rond mijn
bovenlijf. Gelukkig had de wachtcommandant
de wachttijden aangepast van twee naar een
uur. Ik herinner me dat het ijzig koud was en je
mocht wel heen en weer lopen. Daarna kwam je
voor de komende twee uur weer op temperatuur
in het wachtlokaal. De volgende avond om 19.00
uur was de aﬂossing van de wacht. Je had dan
acht keer een uur in de vrieskou gestaan en ook
overdag bleef het ﬂink vriezen.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Download de gratis brochure
“De symptomen van Parkinson”
www.parkinsonfonds.nl

WIJ ZIJN ECHTE REGELAARS
Plannen alles in en voeren perfect uit.
Zijn duidelijk en transparant over de kosten.
Altijd alles in overleg en met de menselijke maat. Dat zit in ons DNA.
Wij willen oprecht iets betekenen voor de ander.

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4295,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

Meer weten over wat we voor u kunnen doen?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

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

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

cvu.nl/regelaars
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Uit de praktijk
Regelmatig krijgen wij vragen van
lezers van De Oud-Rotterdammer over
schenken en nalaten zonder kinderen.
Er wordt (te) weinig over geschreven
of het krijgt (te) weinig aandacht. Op
zichzelf is dat vreemd, want volgens
onderzoek krijgt in Nederland 17 procent geen (eigen) kinderen. Bovendien
neemt het aantal alleenstaanden en
mensen zonder (eigen) kinderen in aantal toe en zal de komende jaren alleen
maar verder toenemen. De wetgeving
wijzigt echter niet of maar heel langzaam. Over het nieuwe erfrecht is meer
dan 50 jaar gesproken en geschreven.
Zo nu en dan komt er eens een politieke
partij met een voorstel, maar dat haalt
het steeds niet in de Tweede Kamer.
Om schenk- en erfbelasting te voorkomen, moeten mensen zonder kinderen
het dus hebben van kleine bedragen
over een lange tijd schenken. Alleen een
wetsartikel over de ﬁctiebepalingen van
de Successiewet biedt mensen zonder
kinderen juist kansen, omdat veel van
die ﬁctiebepalingen zien op ouder-kind
relaties. Het nadeel is dat u voor het
besparen van schenk- en erfbelasting
kosten moet maken, terwijl bovendien
de winst – minder schenk- en/of erfbelasting – door een ander genoten wordt.
Kortom, mensen zonder kinderen
moeten meer uit de kast halen om hun
nalatenschap ﬁscaal gunstig te schenken
of na te laten. De wet kunnen wij niet
veranderen, u op de mogelijkheden
wijzen wel.
Advies? Bel of mail met ons: 0103130823 of info@akto.nu.
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Kinderen ongelijk laten erven
legitimaris lager is dan de legitieme
portie of de legitimaris heeft helemaal
niets verkregen, dan is de legitieme
portie geschonden. Overigens moet
een kind in dat geval zelf een (aanvullend) beroep doen op zijn/haar
legitieme portie.

Wij zijn bezig met onze testamenten. Wij hebben twee
kinderen en nu willen we
eigenlijk de één iets meer
nalaten dan de ander. Is dat
mogelijk? Wij denken aan een
verdeling 40/60.
Het is mogelijk voor ouders om
kinderen – zowel bij schenken als bij
nalaten – niet volledig gelijk te behandelen. Bij schenken kan dit eenvoudig
door tijdens leven het ene kind meer
te schenken dan het andere kind. Als
u dit niet wilt ‘rechttrekken’ na uw
overlijden, hoeft u bij de schenking
of in uw testament hierover verder
niets op te nemen. Alleen wanneer
u dit wel anders zou willen, kunt u
bij de schenking of in uw testament
opnemen dat schenkingen moeten
worden ingebracht in de nalatenschap.
Hierdoor zou u bereiken dat uiteindelijk beide kinderen evenveel krijgen,
maar dit is juist niet wat u wilt.
Wat het erven en uw testament betreft
het volgende. U hoeft kinderen niet

Corona geen excuus
De wettelijke bepalingen over
beroepstermijnen zijn dwingend van
aard. Dit betekent dat bij een termijnoverschrijding een niet-ontvankelijkverklaring moet volgen. Dat is alleen
anders indien “redelijkerwijs niet kan
worden geoordeeld dat de indiener
van het beroepschrift in verzuim is
geweest”, oftewel indien de termijnoverschrijding ‘verschoonbaar’ is.
In een zaak waarbij een belastingplichtige te laat een beroep heeft
ingediend, voerde deze de volgende
argumenten aan: Binnen de beroepstermijn was de pc van belanghebbende gecrasht en deze kon vanwege
de strenge lockdown op dat moment
deze pc niet laten repareren. Ook
durfde hij niemand in huis te halen
om ernaar te laten kijken, omdat hij
zwaar longpatiënt is. De rechtbank
Zeeland-West Brabant heeft beslist
dat belanghebbende zelf verantwoordelijk was voor het tijdig indienen
van het beroepschrift en dat deze
belanghebbende niet voldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest
op tijd een beroepschrift in te dienen.
Onder meer omdat de rechtbank vond
dat de belastingplichtige in deze zaak

gelijk te laten erven. Formeel zou u
er zelfs voor kunnen kiezen het ene
kind niets en het andere kind alles te
laten erven. In dat geval is er sprake
van volledig onterven. Ik begrijp uit
uw vraag dat dat bij u zeker niet de
bedoeling is.
Waar u bij het niet gelijk laten erven
door (en schenken aan) kinderen wel
op moet letten, is het feit dat kinderen
volgens het Burgerlijk Wetboek altijd
recht hebben op een minimaal deel,

desnoods met behulp van anderen op
afstand alvast een kort beroepschrift
had kunnen indienen, is deze belastingplichtige terecht niet ontvankelijk
verklaard.
Geldigheid cadeaubonnen
Cadeaubonnen die u vanaf 1 januari
dit jaar koopt, hebben een langere
geldigheidsduur. Vanaf 1 januari
dit jaar zijn cadeaubonnen tenminste twee jaar geldig. Staat er geen
uitgifte- of vervaldatum vermeld, dan
is de cadeaubon onbeperkt geldig.
Staat er alleen een uitgiftedatum op,
dan heeft u minimaal vijf jaar om de
cadeaubon in te wisselen.
De uitvaart organiseren is
niet aanvaarden
Erfgenamen die de uitvaart organiseren, vragen zich wel eens af of
ze daarmee niet ook automatisch
de nalatenschap zuiver aanvaarden.

namelijk hun legitieme portie. De
verkrijger van een legitieme portie
wordt een legitimaris genoemd. De
legitieme portie bedraagt kort samengevat: het erfdeel waar een kind recht
op zou hebben volgens het wettelijk
erfrecht (de helft van het bedrag dat je
normaliter zou erven), plus de daarbij
tijdens leven gedane schenkingen aan
kinderen plus schenkingen gedaan aan
anderen gedurende de laatste vijf jaar
voor overlijden van de erﬂater. Als
een erfrechtelijke verkrijging door de

Dat is niet zo. De kosten van de
uitvaart mogen wel uit de nalatenschap betaald worden als er geen
verzekering de kosten dekt, maar dat
wil niet zeggen dat de erfgenamen
daarmee ook de nalatenschap zuiver
aanvaarden. Kan de uitvaart niet uit
de nalatenschap betaald worden en is
er ook geen verzekering, dan zullen
in het algemeen de partner en/of de
kinderen deze moeten dragen.
Erven zonder testament
Overlijdt iemand zonder testament,
dan bepaalt de wet wie er van deze
persoon erft. In eerste instantie zijn
dat de partner en kinderen. Zijn die
er niet, dan erven de ouders en broers
en zussen. Zijn die er ook niet, dan
gaan we een generatie terug en erven
grootouders, oom en tantes. Zijn die
er ook niet, dan erven hun kinderen
weer als plaatsvervullers en zo voort
tot in de zesde graad.

Ervan uitgaande dat er geen schenkingen zijn gedaan, bedraagt de legitieme
portie bij het overlijden van de eerste
van u beiden dus een zesde deel van
de nalatenschap. Bij het overlijden
van de langstlevende bedraagt deze
een vierde deel van de nalatenschap.
Ruwweg is het dus zo dat, zolang u
in uw testamenten opneemt dat het
kind dat minder zal erven niet minder
ontvangt dan een vierde deel van de
nalatenschappen, de legitieme portie
niet geschonden wordt en u verder
als erfdelen kunt opnemen wat u zelf
wilt.
N.B. Wel is het misschien verstandig
uw kinderen van uw plannen op de
hoogte te brengen of dit op te nemen
in een considerans (toelichting) in uw
testament. Dit voorkomt in de meeste
gevallen scheve gezichten en problemen tussen de kinderen onderling.

Combineren goedkoper Overweegt u een (nieuw)
testament te laten maken en
wellicht in de toekomst ook een
levenstestament, combineer dit
dan. Notarissen hanteren namelijk
meestal een combinatietarief
testament/levenstestament. Een levenstestament werkt, zoals de titel
al zegt, bij leven. In een levenstestament benoemt u een ﬁnancieel
en/of medisch gevolmachtigde,
die namens u en in uw geest mag
handelen als u hier zelf niet meer
toe in staat bent.
Bolletjes bewaren Haal het
voorjaar in huis met nu al bloeiende narcissen of hyacinten. Wilt
u volgend jaar weer genieten van
deze bloemen, gooi de bolletjes
dan niet weg, maar poot ze in de
aarde in uw tuin of balkon (wij
zagen ze zelfs verdwaald in het
park) en u heeft volgend jaar gratis
plezier; genieten is vooruitzien.
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Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Gebruikt u bloedverdunners?
Vraag dan de gratis
Antistollingspas aan.
VRAAG
GRATIS
AAN

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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

antistollingspas.nl

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

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

ABOVO
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Gokverslaafd?
Direct en gratis hulp om
te stoppen met gokken
Stichting AGOG organiseert wekelijks gratis
zelfhulpbijeenkomsten om jou van jouw gokverslaving
af te helpen. Er zijn geen wachtlijsten dus je wordt
direct geholpen.
• leer je gokverslaving beheersen
• bijeenkomsten bij jou in de buurt
• direct en gratis hulp van ervaringsdeskundigen
Wil jij ook van jouw gokverslaving af? Kom dan naar
de bijeenkomsten van de AGOG bij jou in de buurt.
Meld je aan op www.agog.nl, wij staan voor je klaar!

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Uitvaartverzorging

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

Stichting AGOG geeft bijeenkomsten
door heel Nederland.

Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.
Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

0181 - 72 81 00

info@abovouitbaart.nl

24 uur bereikbaar

Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers

www.agog.nl

www.abovouitvaart.nl

De Magistraat in Rotterdam is een kleinschalige woonzorglocatie van Domus
Magnus. Fijn oud worden vraagt om de
beste zorg en een mooie woonomgeving.
Maar wat ons echt bijzonder maakt,
is dat de bewoners kunnen leven zoals
zij dat willen. De zorg en activiteiten
worden volledig aangepast aan hun

Leven is
gezelschap
hebben
“Vroeger had ik een rijk sociaal leven.
Hier heb ik weer een aantal fijne contacten
opgebouwd. We treffen elkaar in de woonkamer of bij een van de activiteiten en lachen
heel wat af. Na een tijdje kletsen trek ik me
terug in mijn appartement. Tijd om rustig de
krant te lezen, die ik nog steeds ontvang.”

Brochure aanvragen?
Kijk op www.domusmagnus.com

persoonlijke wensen.
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Honderd jaar genieten van mini-arreslee
Het is al heel lang geleden dat ik op de kleuterschool zat, in de
Hollandsestraat, hoek Utrechtsestraat; een onderdeel van de
Johan Bogermanschool op het Stichtseplein. Als vijfjarig jongetje ging ik daar graag heen. Een paar klasgenoten die ik mij nog
herinner waren Wout Soeters en Sjon Hoek.
In het begin ging het goed, maar ja,
het was oorlog en plotseling werd de
school gevorderd om er een verblijfplaats voor Duitse soldaten van te
maken. De kleuters moesten plaats
maken voor de soldaten: kinderen
eruit, soldaten erin. Het werd een soort
kazerne.
Gelukkig was er een oplossing gevonden, want er was nog een Tweede Johan Bogermanschool en wel op de El-

zendaal; dat was niet te ver weg. Daar
konden de kleuters toen ondergebracht
worden. Dus ‘s morgens verzamelen
op het Stichtseplein en dan in een rijtje
lopend naar de Elzendaal.
Het was een mooi schooltje. Het stond
apart van de lagere school. Via de
Overijsselsestraat kwamen we in de
Westerbeekstraat en daar moesten we
de Bree oversteken naar de katholieke
kerk. Als je nu op dat punt oversteekt,

De mini-arreslee

heb je kans de overkant niet te halen.
Toen, in 1941, kon de hele klas rustig
oversteken. Een stukje Beukendaal
langs de Dalweg, nog een keer linksaf
en dan waren we op de Elzendaal.
Grijze winterdag
In die tijd waren ze net begonnen
met het bouwen van woningen aan
de overkant van de school. Dat is
ook alweer tachtig jaar geleden. De
winter van 41/42 hebben we ook daar
meegemaakt. Het gebeurde toen op
een donkere grijze winterdag dat het
begon te sneeuwen en dat vonden wij
natuurlijk prachtig. En nog mooier
was dat onze buren, de familie Hoek,
de mini arreslee van zolder hadden
gehaald. Ze kwamen ermee door de
sneeuw naar de kleuterschool gelopen
om hun zoontje, Sjonnie Hoek, op te
halen en ik mocht ook mee. Dat was
prachtig voor die mannetjes. Het zal
wel zwaar werk geweest zijn die toch
wel zware slee door de losse sneeuw
te duwen. Op vastgereden sneeuw gaat
het prima en natuurlijk op het ijs ook.
Aﬁjn, wij zaten goed.
Plezier
Zo’n winter vergeet je nooit meer en
zeker niet na de rit in de mooie arreslee, al is het al tachtig jaar geleden.

Met de kleinkinderen en de slee het ijs op!

De tijd gaat door. De oorlog is voorbij
en wij zijn vrij. Je gaat trouwen en
er komen kinderen en het gaat weer
vriezen. Toen dacht ik ineens weer aan
die mooie oude slee van toen, lang
geleden. Waar zou die gebleven zijn?
Als de slee niet werd gebruikt, ging
hij weer naar de zolder van de familie
Beekman, de man die de slee had
gemaakt en tegenover ons woonde in
de Beukelaarstraat. Zou de slee daar
nog staan? Via mijn vader, schoenmaker Fousert, hoorden wij dat de slee
er nog steeds was en nog mooier: wij

kregen hem!
Nu, zestig jaar later, gebruiken onze
achterkleinkinderen hem nog steeds.
Vorige winter nog, toen het ijs dik
genoeg was op de sloten en singels
hier in het Bospark van Alphen aan
den Rijn. Wat hadden die kinderen,
en de opa’s en oma’s niet te vergeten,
een plezier met die slee van honderd
jaar oud.
Simon Fousert sr.
simontini@hotmail.nl

Rijnmond
vanuit de wolken
Luchthaven Zestienhoven op 11 november 1968. De nieuwe verkeerstoren is in aanbouw. Het is mistig en er staan diverse straalvliegtuigen van de KLM
opgesteld. Ze zijn mogelijk uitgeweken naar Rotterdam vanwege de mist. Zestienhoven was de opvolger van vliegveld Waalhaven, dat in de oorlog werd
verwoest. Het werd geopend in 1956. De verkeerstoren werd geopend in 1970. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester.

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zestienhoven steeg hij regelmatig op
om foto’s van Rotterdam en omstreken te maken. Uit honderdduizenden 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, Vlaardingen, Maassluis, Ridderkerk,
Barendrecht, Hoogvliet, Spijkenisse, 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.

www.barthofmeester.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel: 0180-820244
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.

Januari en februari

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. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

To go en take away bij De Dames

Een persoonlijke boodschap van restaurant De Dames op Leefgoed De
Olifant in Nieuwerkerk aan den Ijssel:
“25 Januari, weer een dag waarop we in spanning uitkijken naar de klok
van zeven uur. Persconferentie! We leven als horeca van persconferentie
naar persconferentie en in de tussentijd hopen we, dat u bij ons komt
wandelen, lekker uitwaaien in het park.
Als ‘to go’ hebben we Glühwein en andere drankjes, maar ook koffie
en appeltaart, broodjes, friet stoofvlees en heerlijke hamburgers. Het
weekmenu, take away, staat op de website, dus als u thuis lekker uit eten
wilt, bestel dan via de site of bel ons even: 0180-323414.
In ieder geval willen we u bedanken voor uw steun en we hopen u weer
snel bij De Dames te kunnen ontvangen, gewoon er lekker tussenuit!
Volg ons op Facebook of Instagram of kijk voor informatie op onze site;
www.leefgoed.nl. Ook voor bestellingen voor ons take away menu en
comfort food. Hopelijk tot snel!”

Kunst en curiosa

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

Vrijdag 27 januari tot vrijdag 4 maart
Fototentoonstelling Beijerlandselaan en Groene Hilledijk

In het winkelpand van Easy Wash wordt van 27 januari tot 4 maart een
fototentoonstelling gehouden over de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk van vroeger. Vijfhonderd foto’s geven een beeld van de winkelboulevard vanaf de jaren 1920 tot 2021. Er zijn foto’s te zien van de stoomtram, de winkels uit de jaren dertig en negentig en de veranderingen door
de jaren heen. De foto-expositie is te zien van maandag tot zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Ook worden
er films gedraaid over onder andere de Afrikaanderbuurt, stoomtram,
Hillesluis, Vreewijk, Dalenbuurt en IJsselmonde.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Rijbewijskeuring Oogarts CBR
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor het verlengen
van uw rijbewijs. Onze oogartsen keuren u in persoon op
onze locatie in Rotterdam Ommoord. Wij werken met
ZorgDomein.
Keuringsdagen oogarts: 5 & 12 februari. Kosten €90

Elke donderdag

Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?
En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?
Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
optometrist en multifocaalspecialist.

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten
beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction
Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd
gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer
info elders op deze pagina.

Goud, zilver en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag.
Voor een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa
en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction
Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en
16.00 uur. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.
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Wij zijn geopend! ß 1,5m à Tel. 010 236 1939
P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl ! Metrohalte Hesseplaats

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.
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Wat zeggie!?
Rotterdam vanuit de
wolken
Nog steeds verkrijgbaar, want
inmiddels al toe aan de derde
druk: Rotterdam vanuit de wolken. Een
schitterend naslagwerk met luchtfoto’s van het Rotterdam
van 1950 tot 1950, gemaakt door de beroemde fotograaf Bart
Hofmeester, die in 2001 overleed. Driehonderd pagina’s met
350 foto’s met toelichting. Een genot om door te bladeren, te
lezen en bekijken!

€ 39,95

Wim van der Klein is een geboren
verhalenverteller. Zijn korte verhalen
verschijnen regelmatig in De OudRotterdammer.. Als geboren en
getogen Rotterdammer neemt hij de
lezer mee naar het Rotterdam van
zijn jeugd. Met droge humor kijkt
hij terug op zijn avonturen in de
straten van zijn stad, de jongensschool en de eerste, voorzichtige verkenningen op liefdesgebied. Ook kleurrijke anekdotes
over het leven op de vrachtwagen passeren de revue. Zijn korte
verhalen zijn vaak een bron van herkenning.. Een verhalenbundel die u niet mag missen.

€ 17,95

Rijnmond vanuit de
wolken
De opvolger van ‘Rotterdam vanuit de wolken’
is er: Rijnmond vanuit
de wolken. Na het succesvolle 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.

€ 39,95

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!)

€ 9,95

Het Rotterdams ABC
Rotterdammers? Mooiste volk ter
wereld! Het Rotterdamse taaltje?
Klinkt ook al zo lekker. Dat
blijkt wel uit de bonte verzameling typische woorden die veel
gebruikt worden door Rotterdammers. Herco Kruik maakte
er een klein woordenboek van
met daarin het mooiste wat de Rotterdamse woordenschat te
bieden heeft. Leve het Algemeen Beschaafd Rottûdams!

€ 7,50

De Natte T-Doek
In geen enkel huishouden 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 Rotterdamse 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.

Samen
Vormgever Remco Lange heeft
een prachtig boek over Rotterdam
uitgebracht. Negen Rotterdamse
schrijvers en negen fotografen geven 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.

€ 45,00
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(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 OudRotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

€ 14,95
De Rotterdamse Hand
in Handdoek
Hij is weer
leverbaar: de
enige echte
Rotterdamse Hand in Handdoek! 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 handdoek is 40 bij 60 centimeter en is van 100 procent
katoen. Met ophanglus. Een origineel cadeau voor de echte
Rotterdammert!

€ 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 8,95

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

Ja, ik bestel:
Wat zeggie !? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord Een echte Rotterdammert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Rotterdamse Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

17,95
24,95
39,95
39,95
14,95
7,50
8,95
45,00
9,95
9,95
9,95
8,95

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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

rotterdams

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

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

met deze 6 onderzetters
voor
bezorgkosten 4,25

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

14,95

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl

www.conceptuitvaart.nl
CU

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10:00-17:00
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Helpende hand op historische schaatsdag
Mijn verhaal gaat over de dag dat Reinier Paping de Elfstedentocht won. Niet over de tocht, maar over de dag die ik beleefde.
Ik woonde in Rotterdam West,
maar m’n jeugd had ik vlak bij de
Bergse plassen doorgebracht. Het
werd een heel koude Kerst en door
sneeuw en bittere kou, een gladde
Oudejaarsavond. In het nieuwe jaar
van 1963 was de winter bar en boos.
De Enkhuizer Almanak voorspelde
voor 1963 een heel strenge winter en
kreeg gelijk, want het werd één van
de strengste winters van de eeuw. Het
jaar begon met harde felle wind, die
de sneeuw opwierp tot hoge sneeuwverstuivingen. In de eerste week van
januari begon het te dooien en tegelijk
kwam er een deken van mist over het
bevroren Nederland. Toen de mist optrok, daalde de temperatuur drastisch.
Op vele plaatsen tot -20 graden. En
alsof het niet genoeg was, weer veel
sneeuw en kou. Februari bleef ook in
de greep van Koning Winter met vaak
-10 graden onder nul. Het was de winter dat het kraanwater in Rotterdam
zout werd. En het werd niet van ‘twee
emmertjes water halen’, maar van
twee flessen water kopen. Maar goed,
de schaatsliefhebbers kregen de winter
van hun leven.
18 Februari 1963 werd een echte

schaatsdag voor mij. Het was de
dag van de Tocht der Tochten: de
Elfstedentocht werd die dag verreden.
Ik was vrij die dag en ging ook schaatsen, nog op houten schaatsen. Ik stapte
op tramlijn 14 naar de Molenlaan,
Hillegersberg. Bij de Kleiweg stapte
ik uit, en ging naar mijn oude buurt.
Bij de Bergse plassen, bond ik mijn
schaatsen onder m’n oude dienstschoenen. Ik was in 1962 afgezwaaid.
Stroopwafels
De dag was al een eind gevorderd,
toen ik schaatsers zag terugkomen uit
Gouda, beladen met stroopwafels en
pijpen. Ik besloot ook naar Gouda te
schaatsen. Dus het bruggetje onder
de Straatweg door naar de Rotte, en
vandaar richting de Kralingse Plas. In
Gouda aangekomen kocht ik stroopwafels en bond ze om mijn middel.
En ik kocht een grote lange pijp, die
op mijn rug werd vastgemaakt. Zo
kon ik terug naar Rotterdam. Even
voorbij Moordrecht was een afslag
naar rechts, richting Nieuwerkerk aan
den IJssel. Die baan bracht mij naar
de Rottemeren, waarna ik via de Rotte
weer bij de Kleiweg kwam, waar ik

de tram naar huis kon nemen. Het
eerste stuk bleek goed te rijden, later
kwamen er slechte plekken waar je
eigenlijk niet meer kon schaatsen. Veel
sneeuw op het ijs, zodat van glijden
geen sprake meer was. Onderweg
ontmoette ik een jongen op kunstschaatsen, die ook naar Gouda was
geweest en op de terugweg was naar
Rotterdam. Het liep al tegen het eind
van de middag. We ploeterden verder.
Plots werd het ijs beter en konden we
weer vaart maken. De jongen vroeg
of hij met me mee kon, zodat we bij
elkaar bleven. Het werd al donker.
Achter elkaar schaatsend bereikten
we de Rottemeren. Nu was het echt
donker geworden.

gaan we heen.”

Uitgeput
Mijn metgezel had het erg moeilijk,
was moe en kon niet meer verder, Ik
probeerde hem op te peppen. Toen
ging het wel weer een stukje. Verderop
kon hij echt niet meer en zei: “Ga jij
maar verder, wacht maar niet op mij.”
Ik schaatste door, maar dacht: dat kan
niet, want als hij achterblijft, komt
hij nooit meer thuis. Dus ik keerde
terug, en ja hoor, daar zat hij, hij had
geen puf meer. Ik zei dat hij moest
opstaan: “We gaan samen verder, want
daarginds zijn lichtjes te zien, en daar

Koek en zopie
De lichtjes bleken van een koek-enzopie tent in Oud-Verlaat te zijn, waar
we wat dronken daarna verder reden,
richting Terbregge. Dat was goed te
rijden. Zo kwamen we bij het sluisje
dat naar de Bergseplas leidde. Daar
namen we afscheid van elkaar. Hij bedankte mij omdat ik bij hem gebleven
was en maakte mijn pijp op m’n rug
los, zodat ik die veilig mee naar huis
kon nemen. Nadat ik mijn schaatsen
had afgedaan, bracht lijn 14 mij naar
het Heemraadsplein. Ik had een zit-

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

De Coolsingel, onze belangrijkste allee, heeft nog steeds allure, maar de vroegere
‘warme’ uitstraling zal nooit meer terugkeren. Ik voel mij er redelijk senang, maar
als winkel- en uitgaansstraat heeft ‘de singel’ afgedaan. Ik zie ‘m meer als een
doorgangsroute voor fiets, auto en een drietal tramlijnen. Als voetganger heb je er
weinig lol.

Maar toch. Ik weet niet precies
wat ik moet denken van de
nieuw geplaatste verlichtingsornamenten in pseudo Art
Deco.
Er staan er heel wat langs de
route.
Van wie is het ontwerp?
Hoeveel kost zo’n lamp?
Wie weet dat?
De ontwerper heeft zich wellicht mede laten inspireren

door de vier armaturen bij de
Koninginnebrug.
Extra kracht
Vorig voorjaar zijn de lampen
geplaatst. Samen met fotograaf
Ton Hermans (1929) bezocht ik
op 30 april rond 21.30 uur het
Churchillplein.
Ton, fotospecialist, vond dat
tijdstip het beste moment voor
een foto-opname.
Ton: “Er moet nog net enige
schemering zichtbaar zijn, dat
geeft het totaalbeeld juist extra
kracht.” Hij zette zijn statief
op het pleintje, pal achter die
zo foeilelijke, zwarte kolos
(een kunstwerk van Joep van
Lieshout).

plaats en zat met de pijp in mijn handen. Op een gegeven moment klopte
de conducteur mij op de schouder;
hij had mijn pijp in z’n hand. “Ja ik
heb hem maar vastgehouden voor je,
want hij gleed zo uit je handen, toen
je in slaap was gevallen.” Ik bedankte
de aardige conducteur. Want het is
wel de bedoeling, als je op de schaats
naar Gouda gaat om stroopwafels en
Goudse pijpen te kopen, dat je ze heel
thuis brengt.
Arij M. van Waart
arijvanwaart@hotmail.com

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 geschiedenis.
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

Lichtornamenten

Ik plaats nog steeds vraagtekens bij het exorbitant
hoge bedrag van 58 miljoen
verfraaiingkosten, gedurende
de periode 2018-2021. Ach, op
de totale Gemeentebegroting is
dat bedrag peanuts.

R

Schaatsen over plassen en meren

Ton schoot zijn foto, en zoals u
ziet komt de zwart-witte weergave van de nieuwe Coolsingelverlichting trefzeker over.
Heus, ook jonge contemporaine stadsgeschiedenis is niet
onbelangrijk! (Met dank aan
Koos Stadhouders voor info
Koninginnebrug).
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KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN
De kleine lichtpuntjes maken het leven in deze
tijd net wat mooier. De Oud-Rotterdammer heeft
de afgelopen tijd veel vragen gekregen over
(oude) recepten om thuis lekker mee aan de slag
te gaan in keuken.
Onze lezers zijn op zoek naar die recepten waarmee zij de herinnering aan vroeger weer eventjes
op tafel kunnen zetten.
l
l
l

l

Heeft u nog een speciaal recept van vroeger?
Is het van u zelf ?
Is het van uw (schoon) moeder, oma, opa of
(schoon) vader ?
Of het nu gaat om een appeltaart, verse soep of
andere lekkernij…..

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

1198,-

En wilt u ze delen met onze lezers?
Stuur uw recept met eventuele foto naar
info@deoudrotterdammer.nl of stuur het op
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

698,-

De zaak van

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

LEKKER BAKKIE PLEUR
Veel van u lezen de krant met een lekker bakje koffie erbij. Daarom deze week een uniek cadeau in
onze Winkel. De Oud-Rotterdammer Koffie Mok. Deze nieuwe mokken zijn ook aan te kopen
met de al bekende onderzetters.

De OUD-ROTTERDAMMER
MOK per stuk:

*
25
€14,

DE OUD-ROTTERDAMMER MOK
+ ONDERZETTERS per set:

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

*
25
€24,
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Het Mallegat
Het zal eind jaren 50 zijn geweest
dat het Mallegat nog het Mallegat
was dat vele ouderen zich zullen
herinneren. In de zomermaanden
(vanaf Hemelvaartsdag?) lag er
aan de rechterzijde het zwembad
en in het midden een vlonder waar
de schippers, die met hun schepen verderop in de Maas lagen
te wachten op een vracht, met
hun roeibootjes konden afmeren
om aan de wal boodschappen te
doen of een borreltje te halen in
het naast het Mallegat gevestigde
café om daar even de laatste
nieuwtjes te vernemen.
Het Mallegat was een geliefde plek voor
jongens uit de buurt (ik woonde aan de
Oranjeboomstraat 363a) om te spelen en te
vissen op de vlonder.
Lenen
Het was ook verleidelijk een roeibootje te
‘lenen’ om even een rondje in het Mallegat te varen. De meeste bootjes hadden
één roeispaan (aan de achterkant draaide
je achtjes) en met een beetje oefening kon
je al wrikkend relatief snel vooruitkomen.
Probleem was natuurlijk de terugkerende eigenaar van het bootje, die soms dreigde met
een ﬂink pak rammel als hij je te pakken
kreeg. Soms lukte het dan af te meren aan
de kade van de naastgelegen gasfabriek en
vandaar te vluchten naar de Persoonskade.
Duizendmaal sorry
Wat me altijd is bijgebleven, is dat ik een
keer met boot en al naar de Persoonskade
ben gevaren en daar de boot heb afgemeerd
aan de steiger waar nu de Piekbrug is,
terwijl ik de eigenaar nog niet had gezien.
Achteraf uiteraard duizendmaal sorry
gedacht, want die steiger lag een ﬂink eind
van het Mallegat af en de vraag is natuurlijk
of het bootje ooit nog is teruggevonden (hij
was de volgende dag wel weg).
Verloren dubbeltjes
Een andere hobby was om met een grote
magneet vanaf de steiger die naar het zwembad liep te hengelen naar verloren dubbeltjes. Voor ik zover ik me kan herinneren kon
je de nikkelen dubbeltjes met de magneet
terugvinden, maar de toen nog in omloop
zijnde zilveren dubbeltjes niet.
Veel heeft het niet opgeleverd, maar je was
toch uren bezig en in dit geval zonder dat je
anderen benadeelde.
Al met al is het Mallegat een stukje uit mijn
jeugd waar ik best veel tijd heb doorgebracht en ik denk met mij ook vele anderen.
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Auteur Siebe Thissen (r) en Tijn
Boon presenteren hun boek op
grote hoogte. Foto Joop van der Hor

Kranten in
de Koningshaven
Voor het benoemen van de, ooit vier, bruggen over de Koningshaven en Nieuwe Maas gebruik ik steevast de verzamelnaam ‘Maasbruggen’. Ik bedoel daarmee de oude Willemsbrug,
de daaraan parallel lopende spoorbrug, Koninginnebrug en de Hefbrug aan de zuid- en noordkant van het Noordereiland. Ik ben/was een bewonderaar van vooral de Hefbrug en zeker
het gedeelte over de Nassaukade als daar een trein passeerde. Onder het brugdeel was een
halteplaats. Dat gaf enorm veel herrie en dat vond ik een prachtig geluid.
De Koninginnebrug, tussen het
Stieltjesplein in Feijenoord en de
Prins Hendrikkade op het Noordereiland, heeft in mijn geheugen een
apart plekje. Talloze keren heb ik de
brug vervloekt als de rode lichten
op de boog de doorgang onmogelijk maakten. Dat was doorgaans
om 16.40 uur, een van de vaste
draaitijden van de tweekleppige
basculebrug met de vier prachtige
puntdak bedieningshuisjes. Die
hadden geen schuilgelegenheid,
behalve als je de gesloten slagboom
negeerde. Een agent hield dat in
het oog en stuurde je met geheven
vinger terug.
In de Oranjeboomstraat moest ik
in de afhaalpost in een leegstaande
benedenwoning naast een wachtlokaal van de Rotax mijn ruim tweehonderd Vrije Volken ophalen voor
bezorging op het Noordereiland.
De bestelauto kwam van de drukkerij aan de Slaak en als de chauffeur verlaat was, kwam daar nog
eens twintig minuten bij voor het
wachten voor de Koninginnebrug.
Had de wagen de brug ‘gehaald’,
dan stonden collega-bezorger Henk
Spel en zijn Solexje en ik met mijn
brommer in de omgekeerde richting met onze snufferd voor de geopende brug. Zeker bij slecht weer
was dat een ramp. Eén keer verloor
ik het van de stormwind en hield ik
mijn brommer niet overeind. Ruim
honderd wegwaaiende kranten gaven het water van de Koningshaven

Lou Vlasblom klaar voor zijn duik in de Koningshaven. Foto verzameling Rein Wolters

een papieren afdekking. Een aantal
abonnees vervloekte mij, want ze
kregen die namiddag geen krant.
Duik
Later hoorde ik het verhaal van
een man die jaren eerder uit vrije
wil vanaf de Hefbrug in het water
dook. Auteur Siebe Thissen legde
de gebeurtenis vast in het boek ‘De

Cor Weijers
cmweijers@ziggo.nl

De Hefbrug, die nu een geregistreerd monument is. Foto Rein Wolters

jongen die van De Hef dook’. Die
jongen was de toen 19-jarige Lou
Vlasblom, die op 14 januari 1933
een nimmer geëvenaard wereldrecord realiseerde door zijn duik
van een van de twee torens van de
Hefbrug in de Koningshaven. Hij
werd voor zijn prestatie gehuldigd
door burgemeester Drooglever
Fortuyn in theater Tuschinski aan
de Pompenburgsingel. Lang heeft
Vlasblom niet mogen genieten
van zijn roem. Nog geen week na
zijn sprong besloot een 20-jarige stadgenoot, Jan Tabbernee,
hetzelfde te doen. Helaas met fatale
aﬂoop. De dood van Tabbernee
werd Vlasblom van verschillende
kanten aangerekend, hij zou het
slechte voorbeeld hebben gegeven.
Zo degradeerde hij in enkele dagen
van held tot schlemiel.
Maandag 6 december 2021 be-

klommen schrijver, ﬁlosoof en historicus Siebe Thissen en Tijn Boon
van uitgeverij De Meent de stalen
trappen van de buiten gebruik
zijnde Koningshavenbrug (1927),
bijgenaamd ‘de Hef’. In hun
kielzog klommen enkele fotografen
en journalisten mee tot halverwege
de hoogte van 67 meter, vanwaar
Lou Vlasblom naar beneden dook.
Hij maakte onderweg ook nog
twee salto’s, zo meldt het boek.
Op het dak van het bedieningshuis
werd het geschiedkundige werk op
Rotterdamse wijze gepresenteerd,
zonder poespas, bombarie of kapsones. ‘Niet lullen, maar poetsen’,
zeggen ze immers in Rotterdam.
Uit een rugzak kwam het boek en
dat schrijver én uitgever aan de
medeklimmers toonden. “Wat ze
er zelf van vonden”, vroeg een
verslaggever. “Prachtig, geweldig”,
liet Thissen zich ontvallen, doelend
op het fenomenale uitzicht vanaf de
Hef, zijn boek even vergetend.
Melkboer
Kees van Boven (keesvanboven48@gmail.com) ontving een
reactie van zijn vroegere overbuurjongen Jan Boon op zijn melkboerknecht-verhaal. “Je bracht me terug
naar onze jeugdjaren. Het was
weer alsof ik op zaterdag rond het
middaguur uit school kwam en de
ijzeren hond van Jan de Melkboer
voor ons portiek in de Jan Willem
Frisostraat aantrof. Wij (familie
Boon) woonden op 34b, naast Versloot en boven Bolmeier. Schuin
tegenover de familie Van Boven.
Op de foto herken ik je weer helemaal. We zijn van dezelfde leeftijd.
Aan het sneeuwruimen in de winter
van 1963 heb ik ook veelvuldig
meegedaan. De kranten voor de
ramen tegen de vorst zie ik weer
helemaal voor me. We douchten
eenmaal per week in het badhuis
in de Delfgaauwstraat, achter de
Rozenlaanbrug. Ook komt olieman
Escabach bij mij weer in beeld. Na
aanbellen riep hij met hese stem
‘ZEEPMAN’. In 1966 ben ik voor
studie de stad uitgegaan. De acht
jaren die ik er woonde heb je mooi
in herinnering gebracht.’’
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Waternoodramp 1953 blijft in herinnering
1 februari 1953, het is nu bijna 70 jaar geleden. Het was een
nieuwe ramp in zuidwest Nederland, na de ramp die zich dertien
jaar eerder voltrok, na de Duitse inval in het gebied op 10 mei
1940. Velen die het meemaakten – het zijn er steeds minder –
hebben er soms bizarre herinneringen aan en die komen steeds
weer boven.
Ik moest er aan denken toen ik vorig
jaar juli bij Düsseldorf aan boord was
van het langs de kade aangemeerde
cruiseschip AmaLucia, bezig aan een
elfdaagse cruise door Nederland en
Duitsland. Die werd trouwens na vijf
dagen gestopt, omdat de overheid
verder varen verbood, vanwege de
‘tsunami’ in Duitsland, België en
Zuid-Limburg. Deze veroorzaakte
een omvangrijke ramp; gebieden
liepen onder water en huizen werden
vernield. De anders zo rustige Rijn
was veranderd in een kolkende watermassa en dreef kadavers van koeien en
andere verdronken dieren richting Nederland. Daartussen halve daken van
huizen en schuren, drijvende auto’s,
meubilair en enorm veel takken en
boomstammen, een complete chaos.

vat op mijn kinderlijf en ik begon te
rennen. Stoppen kon niet meer, het
ging almaar harder. Ik gilde om hulp
en een man ving me met moeite op.
‘’Je moet nu niet zo rennen, anders
waai je zo de Maashaven in”, zei hij
op net geen boze toon. Hij bleef mijn
hand vasthouden en beschermde me
met zijn lichaam, totdat ik weer wat
was bedaard.
Verfomfaaid
De spoorrails in de middenberm van
de Putselaan lagen er verfomfaaid
bij, door de vloedgolf waren ze van
hun plaats gespoeld. Er stonden

Golven en hoog water in Bloemhof. Foto’s verzameling Rein Wolters

getroffen vanwege de kelders onder
hun huis. Zorgvuldig bewaarde en
nog bruikbare spullen konden met de
vuilnisman mee. Ook ratten en muizen
ontkwamen niet aan het hoge water,
ze werden uit hun holen verdreven en
zochten, zwemmend, elders hun heil.

Orkaankracht
Dat werd het ook in de nacht van
zaterdag 31 januari en zondag 1
februari 1953. Orkaankracht trof toen
de kust van Nederland en de rivierarmen in Zuid-Holland en Zeeland. De
verschrikkingen van de watersnoodramp zijn sindsdien in alle toonaarden
beschreven.
Mijn moeder maakte me die zondagmorgen wakker. “Je hoeft niet naar
de kerk, want overal staat water in
de straten”, zei ze. Uiteraard wilde ik
dat zien en ik kleedde me snel aan. In
mijn Pantserstraat, de middelste van
vijf poortstraatjes tussen de Putselaan
en Slaghekstraat, rimpelden wat plassen. Niets bijzonders, behalve dan de
gierend fluitende wind in de straat. Ik
besloot richting Maashaven te gaan.
Niet te stoppen
De wind was ineens enorm toen ik
op de Putselaan liep. Bij het sigarenmagazijn van D.A. Abbring kreeg die

Lange Hilleweg met links de overvolle singel

tientallen mensen te kijken naar wat
het wassende water had aangericht.
Bij de kruising met de Pretorialaan
stond alles onder water. Dat gold ook
voor de Maashaven en de Rijnhaven, waar de orkaan enorme golven
landinwaarts had gestuwd. De kop van
de Rosestraat en die van de Oranjeboomstraat stonden blank, evenals
de straten in die omgeving. Maar het

Wadend over het kruispunt Pretorialaan

ergst getroffen was toch wel buurtschap de Laantjes, aan het eind van de
Slaghekstraat.

vaartuig losgeslagen van een binnenvaartschip en door de woeste stroom
meegevoerd richting Varkenoord.

Roeiboot
Waar dat ding zo snel vandaan
was gekomen, weet ik niet. Maar
er werd driftig gevaren met een
behoorlijke roeiboot, om mensen en
goederen naar hoger gelegen straten
te brengen. Vermoedelijk was het

Kelders
Ook bewoners van de Leeuwenkuil
(Jacominastraat, Leeuwensteinstraat
en Steinwegstraat) kregen het in de
Afrikaanderwijk zwaar te verduren
door het hoge water in hun straten.
Benedenwoningen werden extra

Speciale bijlage
Delen van Bloemhof en Hillesluis
kregen ook hun portie wateroverlast.
Diepliggende singels van de Hillevliet,
Randweg en Lange Hilleweg hadden
ineens een waterhoogte op straatniveau. Voor mij als kind leek de watersnoodramp een brok avontuur, waar ik
de ernst niet van zag. Dat kwam pas
later, toen ik verslaggever werd en er
beroepsmatig over schreef. Collega
Peter van Zwienen en ik verzorgden
vijftig jaar later voor het Rotterdams
Dagblad in 2003 een speciale bijlage
ter herinnering aan de watersnoodramp van 1953.
Rein Wolters
reinwol@outlook.com

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

Onze oproepjes nu oo

k bij

Radio Rijnmond

Monique Boogaard
Ik zoek Monique Boogaard. Wij
woonden in de jaren zestig op het
Noordereiland. Monique is verhuisd
naar de Fluitstraat in Delfshaven. Zij
had een broer, Hans. Kent u Monique?
Ik wil graag in contact komen.

luister live
iedere vrijdag om
11.20 uur in het progra
mma
Dwars door Rijnmond

Verkiezingsverhalen
De gemeenteraadsverkiezingen komen
er weer aan. In maart gaan velen van ons
al weer voor de ‘zoveelste’ keer naar het
stemlokaal om hun stem uit te brengen.
Daar kleven vast ook mooie verhalen van
vroeger aan. Wij zijn benieuwd. Heeft u
ooit iets bijzonders meegemaakt bij het
stemmen? Stuur ons uw verhaal, zodat
we er in één van de komende kranten
een themanummer aan kunnen besteden!
Stuur uw verhaal, anekdote of foto naar:
info@deoudrotterdammer.nl of naar
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Alvast bedankt!

Marianne Dijkgraaf
mariannedijkgraaf61@gmail.com
Karel de Stoute school
Hallo, ik ben Marianne Kolenbrander.
Geboren in de Slotboomstraat. In
1953. Ik zou het leuk vinden met de
personen uit die tijd contact te hebben.
Ik zat op de Karel de Stoute school.
Marianne Kolenbrander
mariansjaak@gmail.com
Overschie 1963
Ik zoek Rotterdammers die, net als
ik, in Overschie woonden tijdens de
koude winter van 1963 en op de slee
water gingen halen bij de melkfabriek,
omdat de leidingen waren bevroren.
Ik woonde in de eerste flat in de Ameidestraat. Ik heb helaas geen foto’s
meer uit die tijd.
Cees van Gelderen
Geld0257@outlook.com
Twee zussen gezocht
Mijn vader, Joop Janssen, is afgelopen
augustus overleden (83 jaar). Hij heeft
toen hij opgroeide en schoolgaand was
ingewoond bij familie Steenbeek in
Rotterdam. Hij heeft met hen tot de
jaren 80 contact gehad, daarna is het
contact verloren gegaan. Ik weet dat
moeder is overleden en zoon Maarten
Steenbeek jong (circa 50 jaar) is overleden door een ongeval. Er was nog
een zus Emmy en een zus waarvan ik
de naam niet weet. Graag kom ik in
contact met hen.
Mariska Janssen
mariskajanssen@huidtherapiejanssen.nl
Gezusters Brandwijk
Ik zoek de gezusters Brandwijk. Om
precies te zijn Conny, Clara en Rina
die op de Bareveld woonden. Ik heb
bijzondere herinneringen aan de familie, aangezien er regelmatig jamsessies
waren met vader Brandwijk aan de
piano en een, toen onbekende, Joke
Bruijs.
Dick Ott
dickott@gmail.com

Netty Maas
Wie weet er iets over Netty Maas?
Vroeger woonde ze in de Vrouw
Jannestraat, later in de Agniesestraat
in Rotterdam Noord. Haar dochter
woonde in Helmond, daarvoor ook in
Rotterdam. Hoor het graag als iemand
iets weet.
Kees
Hobbymodelbouw@gmail.com
Boek gezocht
Ik ben op zoek naar een boek waar
een verhaal in staat over mijn vader
in het verzet in de oorlog. Hij was
één van de gevangenen die bevrijd
is geworden op het Haagse Veer te
Rotterdam op 24 oktober 1944. Het
betreft een boek wat niet meer te
koop is. De titel is: ‘Onze vaders in
Verzet Rotterdam 1940-1945’.Het
is geschreven door Aad Koster en
Pierre Pijpers. Uitgave:Trichis, ISBN
: 9789490608873. Een geldelijke
vergoeding is natuurlijk goed. Graag
een reactie.
Monique Eenhuizen
ameenhuizen@gmail.com
06-44752696
Repetities starten weer
Wat een goed nieuws! We hebben
groen licht en starten enthousiast onze
repetities weer op met vervolg van een
leuke ‘Sing a long Songfestival Medley’. Daarnaast wordt er binnenkort
een nieuw script geschreven met als
werktitel ‘Geroddel in de kleedka-

19 februari Spido thema-avond met:

JOE UNDERCOVER
JOE COCKER TRIBUTE BAND
Boarding 19:30 uur Spido ponton
Willemsplein Rotterdam

mers…’; een luchtige musicalachtige
klucht! Dus bent u ook zo toe aan iets
anders in je leven? Theatergezelschap
Jong van Hart heeft voor u een leuke
uitdaging! Zingen, dansen en acteren,
wij staan klaar om u dit te leren. En
heren wat zal onze Cor blij zijn als
hij, op dit moment als enige man,
versterking krijgt bij onze vrolijke
dames. Repetities: elke dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur in IN DE
LUGT, het theater van Overschie. De
Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam. Man of
Vrouw: aanmelden kan altijd via mail:
ans-dekker@versatel.nl of telefonisch
010-45009893 en zodra we mogen
kunnen we kennis met elkaar maken.
Meer info over ons vindt u op: https://
jongvanhart.webs.com
Ans Dekker
Stichting Jong van Hart Rotterdam
Liskwartier
Voor een verhaal over de joodse bewoners in het Liskwartier (Rotterdam
Noord) die in de oorlog zijn afgevoerd
naar de concentratiekampen, zijn we
op zoek naar toenmalige bewoners van
het Liskwartier, die kunnen vertellen
over hun joodse buren, klasgenootjes,
vriendjes, vriendinnetjes, buurmeisjes
en buurjongens.

Penning Rotterdams Nieuwsblad
Ik heb een vraag over een penning, die uitgegeven is door het Rotterdams
Nieuwsblad. De penning heette het Kleintje en werd uitgegeven “voor
betoonde eerlijkheid”. Het moet van voor de Tweede Wereldoorlog zijn of
direct erna. Mijn opa heeft hem gekregen, maar niemand in de familie weet
waarom. Zijn naam is Joh Saly. Kapitein op het directievaartuig gemeentelijke havendienst. Mijn vraag is: welke ‘eerlijkheid’ was het? Ik heb het al aan
het AD Rotterdams Dagblad gevraagd, maar daar weten ze nergens wat van.
Misschien zijn er nog oudere lezers die zich iets herinneren of weten waar ik
moet zijn om duidelijkheid te krijgen. Zelf ben ik een kleinzoon van opa Saly
van moeders kant.
Joh. De Wit
Spijkenisse
jahallohanshier@hotmail.com

H. Drost
liskwartierbergpolderkrant@gmail.
com

‘t leukste
avondje uit

op het
water

Bestel
uw kaarten
à € 29,95 via spido.nl

Om toegang te krijgen
tot de diensten van
Koninklijke Spido en
uw en onze veiligheid
aan boord te kunnen
garanderen, volgen wij
de richtlijnen van het
RIVM.
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TANTE POST
Naam weggevallen
In De Oud-Rotterdammer van 11
januari is bij het verhaal ‘Mijn jeugd
in Spangen’ helaas de naam van de
schrijver weggevallen, evenals zijn
e-mailadres. Onze excuses daarvoor.
Het betrof een verhaal van Henk van
den Berg (bijnaam Seer). Wie over het
artikel contact met hem wil hebben,
kan mailen naar: h.vandenbergh01@
onsnet.nu.
Strenge vorst
Wij woonden in de winter van 1963 in
een hoekhuis in de Hekbootstraat in
Rotterdam, op de benedenverdieping
van een ﬂat. Een heerlijk huis, met
voor en achter een balkon. Ja, in de
zomer was het er heerlijk, maar in de
winter was het afzien. Alleen in de
woonkamer stond een kolenkachel als
verwarming. Op de stenen vloer, in de
keuken, werd weleens een straalkacheltje gezet voor wat warmte. Op
die vloer stond een inbouwkast. Een
ijskast hadden wij niet en de melkﬂessen stonden onder in die kast. Doordat
men had opgegeven dat het hard ging
vriezen, kwam de bovenbuurman van
vier hoog vragen of de hoofdafsluiter
van het water, die zich in onze kelder
bevond, afgesloten kon worden,
omdat anders de waterleiding bij de
bovenbuurman zou kunnen bevriezen.
Die nacht vroor het dat het kraakte. ‘s
Morgens stonden de ijsbloemen op de
ruiten, de ﬂessen melk waren gesprongen en de melk lag deels bevroren
op de vloer. Zelfs het vaatdoekje, dat
op het aanrecht lag, was bevroren.
Doordat het vocht, afkomstig uit de
buitenmuur, in één van de slaapkamers
ook bevroren was, konden mijn ouders
na de dooi opnieuw de muur gaan
behangen, omdat het behang van de
muur was gekomen. Wat zijn wij nu
dan blij met een woning met centrale
verwarming.
Marijke Timmer
pm.bouman@online.nl

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

Huismannetjes
Ik wil even reageren op het artikel van
Astrid Aveling in De Oud-Rotterdammer van 16 november. Ik ben een van de
Huismannetjes.
Wij hebben inmiddels goed contact met
Astrid. Ze vraagt of wij de geschiedenis van de kastanjeboom weten. Jazeker
weten wij die en we zien ook dat hij
het goed doet. Drie jaar geleden is onze
jongste broer getrouwd in het restaurant
tegenover de kastanjeboom.
De boom is in november 1990 verplaatst
naar de plek waar die nu staat. Onze
vader (die in de hemel is) heeft dit nog meegemaakt, hij is in 1992 overleden. In De Oud-Rotterdammer van 14 december
staat ook iets over de Huismannetjes van Herman Verkruissen. Ik heb hierop gereageerd, maar nog geen antwoord van
hem gekregen. Hij schrijft o.a. dat Kleine Kees aardig het weer kon voorspellen. Daar is nog een (ﬂauwe) mop over. Het
is hooitijd en mijn vader is al hooi aan de zijkant van het weiland aan het leggen. “Hé Kees”, roept de buurman “Wat ben
jij aan het doen?” “Nou, ik hoorde op de radio de weerman zeggen: In het midden van het land regen.”
Nog een toelichting op de foto. Links is de boom bij het Alexanderstation en rechts is de boerderij waar die vandaan
komt. De stal, de kastanjeboom en nog een stukje woonhuis: Hoofdweg 397. Dit is waar nu de verkeerslichten zijn naar
de parkeergarage.
Adrie Huijsmans (onze echte naam)
adriemarijke@ziggo.nl

Dochter geboren
De winter van 1962/’63 staat in mijn
geheugen gegrift! Onze dochter werd
in oktober 1962 geboren. Na een paar
maanden verhuisden wij naar een
vrij bovenhuis in Rotterdam Noord,
vlakbij de Rotte. In die jaren moest je
de katoenen luiers wassen, dus ik gebruikte veel water! Het vroor zo hard,
dat de waterleiding in de straat zelfs
bevroor. De gemeente kwam iedere
dag water brengen. “Vrouwtje, wat
doe je met al dat water”, zeiden ze.
Toen ik zei dat ik een baby had, begrepen ze het! Het was -20 graden en
dat alleen met een kolenhaard, maar
in de woonkamer was het toch lekker
warm. Er werd heel wat afgeschaatst,
zelfs naar Gouda. Ik had meelij met
de melkboer met al die koude ﬂessen.
Hij had handschoenen zonder vingers.
Dan kon hij beter de munten tellen. De
Elfstedentocht was bar en boos met

die gemene oostenwind. Ze lieten nog
een stukje zien toen winnaar Paping
een paar weken geleden overleed.
Maar de mensen gingen iedere dag
‘gewoon’ naar hun werk (op de ﬁets!).
Toen het -8 graden was zeiden we:
“Daar komt het voorjaar!” En leuk:
mijn dochter heeft er niets aan over
gehouden. Gaat nu ook op de ﬁets
door wind en regen.

hoe Marijke Baan zich mijn vader
herinnert. Juist in dit recreatiegebouw
nam hij afscheid van zijn jaren als
deelgemeentevoorzitter. Ik woon al 30
jaar in de hoofdstad, maar van beelden
van het Hoogvliet van vroeger kan ik
maar geen genoeg krijgen.

Ank Koornneef-v.d.Slik
Ac.vd.slik@hetnet.nl

Piano
Dit is een reactie op het verhaal van
Astrid Aveling in nummer 26/2021.
Zij schrijft in haar, overigens heel leuk
geschreven en herkenbaar verhaal, dat
zij overweegt een muziekinstrument te
kopen. Misschien wel een tweedehands piano. Ik zou haar willen zeggen: Niet twijfelen, gewoon doen. Een
instrument in huis geeft zó’n plezier!
De truc is echter, dat je er regelmatig
op moet spelen. En onthoud dat je

Tranen met tuiten
Vandaag las ik pas het stukje in De
Oud-Rotterdammer van 5 februari
2021 over het oude recreatiegebouw
aan de Oude Wal in Hoogvliet. Ik
zag daar ooit mijn allereerste ﬁlm
(Bambi) en ook mijn tweede (Alleen
op de wereld). Bij beide ﬁlms huilde
ik tranen met tuiten. Grappig te lezen

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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 € 59,95
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN
tnv
Handtekening:

Uw naam
Adres
Woonplaats
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.
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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Suze Duinkerke
sduinkerke@hotmail.com

vooral voor je eigen plezier moet spelen. Doe het voor jezelf; optreden kun
je beter aan Wibi overlaten. Luister
eens naar de laatste cd’s van Michiel
Borstlap. Die man kan vreeeselijk
goed spelen, maar zoekt het tegenwoordig in de eenvoud en het laten
uitklinken van de aangeslagen tonen;
Get inspired! Ik wil haar nog een tip
geven: Als je besluit tot een piano, ga
zéker eens kijken en luisteren naar een
digitaal exemplaar. Een serieus model
is ook nog een mooi gezicht in de
woonkamer, omdat deze apparaten er
gewoon uitzien als een piano, met kast
en al. Het grote voordeel is, dat deze
instrumenten niet gestemd hoeven te
worden én dat er een aansluiting voor
koptelefoon op zit. Fijn voor de buren,
toch? Mijn persoonlijke tip is: Kijk en
luister naar een piano van de LX-serie
van het merk Roland. Ik word niét gesponsord, hoor, maar ga je licht eens
opsteken in Sliedrecht bij de winkel
van Johannes de Heer. Aanbod genoeg. Maar pas op: het is net als even
in het asiel gaan kijken: daar kom je
vaak mét hond vandaan (Maar die
moet je uitlaten en een piano niet!).
Astrid, veel succes gewenst en sorry,
dat ik me er tegenaan heb bemoeid.
Paul van ‘t Hof
paulmarjo@live.nl
Nog één keer Pretorialaan
In mijn reactie op de foto van de
Pretorialaan (De Oud-Rotterdammer
14-12) heb ik nooit beweerd dat
er géén trein heeft gereden op de
Pretorialaan. Op de bijgeplaatste foto
in het artikel (De Oud-Rotterdammer
30-11) is duidelijk te zien dat deze
‘trein’ géén trein is op de Pretorialaan,
maar een foto van het ‘moordenaartje’
in de Rosestraat, met de Hef op de
achtergrond!
Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl
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Tante Postbus
Het begin van de oorlog
Ik ontwaakte in de nacht van 9 op 10
mei 1940 van vliegtuigen en knallen
van geschut. Door het raam zag ik
vliegtuigen laag overkomen, onder de
vleugel een kruis en op de staart het
hakenkruis. Mijn zuster stond achter
mij en vroeg: “Wim, wat is dat allemaal” en ik zei: “Ik ga de straat op en
kijken.” Zij ging mee. Wij liepen door
de stad richting Maasbruggen gelopen
en wilden onder het spoorwegviaduct
door langs Plan C, maar aan het eind
van de straat, richting Witte Huis,
zagen wij twee mannen achter een
elektriciteitshuisje schuilen en een
zagen we vallen. Zij werden van boven bij het beursstation neergeschoten
1
3
4
door de Duitsers.2

pagina 19

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.

onmiddellijk terugdenken aan die beruchte sinterklaasdag! Wel verbaasde
het me dat het juiste jaartal 1962 was
en geen 1964. Wat wil het geval? Het
was in ons grote gezin gebruikelijk op
sinterklaasavond een grote wasmand
te vullen met kleine cadeautjes, die
vergezeld moesten gaan van bijpassende rijmpjes, soms zelfs in versvorm! Ook niet meer thuiswonende
broers en zussen bleven nog jarenlang
de mand vullen. Mijn zus Corry was
al in 1954 getrouwd met boekverkoper
Huib (H.W.) Blok, wiens winkel aan
de Boergoensestraat gevestigd was.
Ook Corry en Huib waren blijven
meedoen aan onze Sinterklaastraditie.
Voorwaarde was wel dat de pakjes
6
7
8
9
10
dan dienden
te worden
opgehaald
in de winkel. Dat was normaal
14 geen
probleem, dat deed een van de oudere
19
20
broers of zussen graag.
Ons gezin
woonde
toen
aan
het
Aelbrechtsplein,
25
26
27
schuin tegenover de Van Nellefabriek.
32
En vandaar31naar de Boergoensestraat...
pff, dat
36 was best een pittig stukje
37

fietsen. En dan ook nog eens via de
Maastunnel ... (zeiden ze toen niet, of
nu nog, ‘de tunnel onderdoor’?). Het
is me nog steeds een raadsel waarom
mijn moeder mijn jongste zus, Hilde,
eropuit stuurde om de pakjes op te
halen... Hilde was van 1952 en in
december 1962 dus nog maar 10 jaar.
Ze had nog niet zo lang geleden haar
eerste fietsje gekregen, maar ze reed
er al mee rond alsof ze nooit anders
gedaan had. Ik neem aan dat het nog
niet (erg) mistte toen ze op pad ging,
maar toen het tegen vier uur liep en
het donker ging worden, was ze nog
niet thuis. Ik, 17 toen, werd eropuit
gestuurd om haar tegemoet te fietsen.
Ik stapte al gauw af, want het zicht op
11
die lange
Aelbrechtskade werd te kort.
Gelukkig kwam ik haar al gauw na
het passeren van de Mathenesserbrug
21
lopend
tegen en konden we samen
snel naar huis.

41

43

Woonark in het ijs
Het plaatje met de tractor op de Rotte, in het vorige nummer van De OudRotterdammer, komt mij bekend voor. Wij zijn in 1960 getrouwd en woonden
sindsdien in een woonark, de Marwente, in de Rotte, vlakbij de Irenebrug. In
de winter van 1963 was het ijs zo sterk, dat mensen bij Bergschenhoek het ijs
op gingen om er bij Terbregge pas af te gaan. Dat gaf geweldige knallen, want
natuurlijk kwamen er scheuren in het ijs. Onze woonark was op een stalen boot
met stabilisatietanks langszij gebouwd, dus iedere morgen hakte ik met een
pikhaak het ijs rondom los, om te voorkomen dat de boot kapot gedrukt zou
worden. Natuurlijk stapten we ook uit het raam om te gaan schaatsen. Wij zijn
nu meer dan 61 jaar getrouwd en wonen in Bleiswijk, nog steeds aan de Rotte.

KRUISWOORDPUZZEL
12

W.N.F. Oldenhof
15
16
17
w.oldenhof1924@outlook.com
22

23
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24

Pakjesavond
28
29
30
De bijdrage
‘De mist in’
(jrg. 17, nr.
25) van Peter Harthoorn
deed
33
34 me
38
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42

Dhr. J. A. Chr. Burger
jac.burger@xs4all.nl

Aad en Anneke Martens (aad.martens@hetnet.nl)

Puzzel mee en win !!!
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De54oplossing55van de puzzel in de vorige krant
luidde:57
61
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65
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58
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Met een schone lei beginnen
67

68

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs klaarliggen. Vijf prijswinnaars krijgen ieder een exemplaar van het boek
‘Het korps de baas’ over de geschiedenis van de Rotterdamse
politie.

53

59

60

64
69

70

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw inzending bij ons binnen is voor donderdag 3 februari 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

71

Veel
ons weer de juiste oplossing
en onder hen hebben
we de 76
vijf prijzen verloot. Het boek ‘Kan72 inzenders stuurden 73
74
75
jer’, over het bijzondere leven van zangeres Rita Young, opgetekend door Rein Wolters, gaat naar: Pieter Koen, Wim
77
79
80
81
Weijers,
L. Schutt,78Eric Mos en Lien Verhart.
82
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Horizontaal

84

KRUISWOORDPUZZEL

85

1. 86
Italiaans motor- en scootermerk; 7. verlichting op batterijen; 12. rivier87in Engeland; 13. uiting van slaap; 14. bloeiwijze; 15. Amsterdams peil (afk.); 17. bekende Braziliaanse voetballer; 19. plaats in Noord-Holland; 21. inhoudsmaat (afk.); 22.2 telwoord; 24.
deel van week; 27. grasveld; 28. Duitse keizer; 30. wereldkunsttaal; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. ontstekingskoord; 33.
Horizontaal
en 37.
scootermerk;
7. verlichting
op batterijen;
rivier in Engeland;
13.
eventueel
(afk.); 1.
35.Italiaans
Europeesmotorgebergte;
duivenhok; 38.
officieel toegelaten
(wettig);12.
41. huisdier;
42. sterke genegenheid;
44.
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GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

Horizontaal 1. Italiaans motor- en scootermerk; 7. verlichting op batterijen; 12. rivier in Engeland; 13.
uiting van slaap; 14. bloeiwijze; 15. Amsterdams peil (afk.); 17. bekende Braziliaanse voetballer; 19.
plaats in Noord-Holland; 21. inhoudsmaat (afk.); 22. telwoord; 24. deel van week; 27. grasveld; 28. Duitse keizer; 30. wereldkunsttaal; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. ontstekingskoord; 33. eventueel
(afk.); 35. Europees gebergte; 37. duivenhok; 38. officieel toegelaten (wettig); 41. huisdier; 42. sterke
genegenheid; 44. bloemsoort; 46. schildermateriaal; 47. huiselijk gezellig; 48. soort gereedschap; 49.
haarloos; 50. scheepskabel; 52. nul (niets); 54. nauwkeurig (stipt); 56. vervroegde uittreding (afk.); 58.
Japans motormerk; 61. scheepsvertrek; 62. vent; 64. steen; 65. cafébediende; 67. mensensoort; 68.
recht stuk vaarwater; 70. familielid; 72. uiting van opluchting; 73. herfstmaand; 76. meisjesnaam; 77.
buisverlichting (afk.); 78. vuurverschijnsel; 79. inval (plan); 81. de oudere (Lat. afk.); 82. biljartstok; 83.
verdieping; 84. Europeaan; 86. document voor rijvaardigheid; 87. walbewoner.

Tijd om groene meters te maken!

Verticaal 1. dame te paard; 2. reverendus dominus (afk.); 3. loofboom; 4. verdriet; 5. aantekenboekje;

6. toespraak; 7. Europees land; 8. ingedijkt land; 9. jong dier; 10. paardenslee; 11. overheidsdienst; 16.
Koop
samen met ons landbouwgrond
hoofddeksel; 18. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 20. mannetjesbij; 21. naaldboom; 23. enttakje; 25.
steekwapen; 26. schoorsteenzwart; 27. hondachtig roofdier; 29. uit het veld geslagen (ontdaan); 32.
voor
meer biodiversiteit.
knuffelen; 34. keuringsinstituut (afk.); 36. kaatsterm; 37. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 39. interest;
40. bloedgever; 42. administratiekosten; 43. fabelmonster; 45. zangvogeltje; 46. vereniging Nederlandse
landvanons/metersmaken.nl
zorgverzekeraars (afk.); 51. geen geld meer hebben; 53. plotselinge trek of haal; 54. motorvoertuig; 55.
hoofd van een afdeling; 56. kledingstuk; 57. benaming (uitdrukking); 59. melkklier; 60. hartaanval; 62.
hakwerktuig; 63. onevenwichtig; 66. oorhanger; 67. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 69.
klein paardje; 71. vordering; 73. listig; 74. geestdrift; 75. zuiver; 78. bezit van een boer; 80. plechtige
belofte; 82. koninklijk besluit (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

Poffen
Auteur Peter Bakker heeft een prachtig
boek geschreven over het Noordereiland. Over het reilen en zeilen van de
middenstanders in dit bijzondere stukje
Rotterdam. In ‘Poffen’ schetst hij aan
de hand van interviews met oud-winkeliers en hun kinderen een mooi beeld van het Noordereiland
van weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische
privéfoto’s.

€ 14,95

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven
van zangeres Rita Young uit Vlaardingen. 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.

€ 15,95

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

€ 14,95

€ 24,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotterdam-zuid dat we nu vooral kennen van
het winkelcentrum Zuidplein, maar
na het bombardement van 1940 werd
gebruikt voor de bouw van noodwoningcomplex 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.

€ 14,95

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 verplaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue.
Misschien ook die van u!

€ 14,95

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

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 29,95

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
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Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
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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