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Burgemeester kwam langs in stembureau
Als je met pensioen bent, ga
je af en toe andere dingen
doen, zoals zitting nemen op
een stembureau, als lid. We
schrijven november 2006.
Het stembureau is gevestigd in tehuis
De Steenplaat, met vele oud-schippers
als bewoners en in een buurt met veel
allochtonen. Ik geniet ervan te zien
wat er allemaal komt binnenwandelen. En soms geniet ik niet, zoals in
het geval van een bewoner van het
tehuis, rollator, pantoffels, bretels
en vele vlekken op zijn broek. Hij
laat duidelijk blijken dat het hem te
lang duurt, als een keurige heer van,
vermoedelijk, Surinaams-Pakistaanse
afkomst wat meer tijd nodig heeft,
doordat hem een paar dingen moeten
worden uitgelegd.
“Wat bedoelt u met tsjonge jonge?“,
vraag hij aan de morsige man.
“Nou, nee niks“, is het laffe antwoord,
maar tijdens het kiezen laat hij duidelijk horen op zoek te zijn naar de lijst
Wilders; de buitenlandse heer loopt
glimlachend weg. Knap gedaan, denk
ik dan.
Malloot
Dan komt er een ‘malloot’. Hij begint
tegen mij op luide toon te vertellen
dat hij niet wil stemmen, want hij
heeft een conflict met de gemeente,
maar wil zeker zijn van het feit, dat
zijn stemkaart niet bij ons ligt, want
dan gaat hij in beroep. “En dan zal de
gemeente toch wel een heel zware pijp
roken!”
Enfin, met wat tact, ja dat heb ik ook
af en toe, en het argument dat de rij
achter hem wèl wil stemmen, krijg ik
hem zover het lokaal te verlaten.
Schat
Dat hij tegen mij begint, is waarschijnlijk doordat ik het enige mannelijke
lid achter de tafel ben. Dan ben je
blijkbaar de voorzitter, in de ogen van
de kiezers. Opmerkzame lezers zullen
nu zeggen dat een lid altijd mannelijk
is, maar ik ben in het gezelschap van
drie vrouwelijke stembureauleden. Het
is dezelfde ploeg als de vorige maal.
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Zo ging het er aan toe bij verkiezingen in de jaren zestig in het stembureau in het Stadhuis aan de Coolsingel

De voorzitter is een dame van 1.60
meter hoog en bijna net zo breed. Een
schat van een mens. Kust allochtone
buurvrouwen bij hun binnenkomst,
geeft zwemles aan allochtone- en
achterstandskinderen, doet werk in
een buurthuis enzovoorts. En dit alles
vrijwillig.
De tweede dame is van Surinaamse
afkomst, heeft korte dreadlocks en een
zeer aanstekelijke lach.
Lol
De derde is blond, 18 jaar, komt van
Pernis en hapt op elke opmerking
van mij. Ook als het geen grap is. Ik
werd de dag voor de verkiezingen
gebeld, door het gemeentehuis, met de
mededeling dat de volgende dag, rond
15.00 uur, de burgemeester langs zou
komen. Dus dat vertelde ik ’s morgens
aan de dames. Ze knikten. Later
hoorde ik dat ze tegen elkaar gezegd
hadden, “Ja hoor, Cor heeft weer wat,
daar trappen we mooi niet in, heeft’ ie
er ook geen lol van.“
Opstelten
Dus stapt om 15.15 uur de heer

Opstelten binnen. Ook nu was ik als
eerste aan de beurt en stond op om
hem een hand te geven. Hij zei met
zijn zware stem: “Blijft u maar zitten“,
maar ik zei dat ik zo was opgevoed
en dat de dame naast me de voorzitter was. Hij was belangstellend en
vriendelijk (en waarom ook niet). Een
flink aantal stemmers ging met hem op
de foto. Dat heb je tegenwoordig met
die dingen, waarmee je kunt bellen
en verder zo’n beetje alles, behalve
stofzuigen, alhoewel ik het nieuws op
dit gebied niet alle dagen volg, dus het
kan best zo zijn dat dit ondertussen
ook tot de mogelijkheden behoort. Na
zo’n twintig minuten vertrok hij weer,
maar de blonde dame had hem door
haar pauze gemist. Dus toen de andere
dames haar vertelden van het bezoek,
zag je haar denken: “Mij neem je niet
in de maling vandaag.” En al helemaal
niet toen ik zei dat ik op jouw en
jij was met Ivo, anders had’ie me
gisteren niet gebeld: “Ik geef je zijn
nummer wel, kan je het even aan hem
zelf vragen“, zei ik.
Ze heeft tot 17.00 uur volgehouden
dat het niet waar kon zijn. Toen kwam

Wij zijn gewoon geopend!

Uitvaart compleet € 4295,- Budget
uitvaart € 1495,- Basis
uitvaart
v.a € 3450,-

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),
plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

er een stemmer die zei: “Leuk he, dat
de burgemeester is langs geweest.
Ik hoorde het van mijn vriendin, die
werkt hier.”
Toen ze weer in haar stoel zat, ze
was er uitgevallen, baalde ze enorm,
omdat ze er niet bij was geweest.
Helpen
Dan zijn er nog de vele oudjes, maar
ook allochtone mannen, die vragen of
je ze even wilt helpen. Nu mag je volgens de kieswet niet met zijn tweetjes
achter de stemmachine staan, maar
nood breekt wet en dan zei ik: “Zeg
het maar zachtjes in mijn oor, dan
wijs ik de partij aan die u wilt hebben,
maar dan moet u zelf het knopje van
de kandidaat en de grote rode knop
indrukken.” Dat leverde meestal een
lieve glimlach op.
Dit heb ik steeds eerlijk gedaan, dus
dat de SP zo’n grote sprong vooruit
maakte, komt niet door mij.
Alzheimer
Er kwam ook een dame uit het tehuis,
die bezoek heeft gehad van de heer
Alzheimer (die mij op dat moment

ontroerde, want ze deed me heel erg
denken aan Marietje, mijn schoonmoeder). Ze liep achter een rolstoel
met daarin een (haar?) man. Hij moet
gedacht hebben plots in een kermisattractie te zijn beland, want ze bleef
maar rondjes draaien met hem en ze
vroeg of ze al aan tafel mocht gaan
zitten, omdat ze wilde eten. Ik zei dat
er hier alleen gestemd kon worden.
Ze vroeg lief of zij dat ook moest
doen. “Ja”, zeg ik, “maar u heeft een
stempas nodig.“
Maar die had ze niet en ook nooit
gezien. Gelukkig kwam een van de
zorghulpen haar ophalen. Na het
wegbrengen van het stemgeheugen –
ik mocht lekker voor het wijkkantoor
op de stoep parkeren, omdat ze hoge
prioriteit gaven aan een snelle uitslag
van de verkiezingen, zelfs zozeer dat
de gemeente een eventuele bekeuring
betaalt – zat ik om 22.45 voor de televisie de uitslagen te volgen. En dan
mag ik deze keer weer.
C. van Brug
cvanbrug@hetnet.nl

HOGE PRIJS
VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

pagina 2

Dinsdag 8 maart 2022

PS ONTRUIMINGEN

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

RONDVAARTEN · DAGTOCHTEN

WORKSHOP CRUISE

voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen
Uw contactpersoon:

Peter Sla 06 - 47 55 59 07

N?
IE T S T E V IE R E

E: psontruimingen@gmail.com

G A G E Z E L L IG

www.psontruimingen.nl

Vanaf
BRUNCH CRUISE
46,75
€
Uitgebreid brunchen tijdens een
vaartocht door de Rotterdamse havens.

OUD-ROTTERDAMMERTJES
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Eigenheimers
10 kilo

€ 7,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Zolang het nog kan

Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live
muziek & entertainment.

ervan! en alle
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Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Maart 20
April 10, 17*, 24
Mei 08*, 22
Jun 05*, 19*
Juli 03, 31
Aug 07, 28

MOONLIGHT DINNER CRUISES Vanaf
Voor een gezellige avond uit met € 64,50
diner en entertainment!

W ANTED!

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Incl. amuse, diner, dessert, live muziek &
entertainment.

11:30 uur tot 14:30 uur

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

BINGO
BINGO CRUISE
CRUISE

BINGO CRUISE
WOENSDAG 16 MAART
11:30 uur tot 14:30 uur

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:00
Maart 19
April 09, 23
Mei 07
Jun 04, 18
Juli 02, 30
Aug 27

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

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

VAREN!

BON BONS MAKEN
WOENSDAG 30 MAART

*Speciale vaarten met aangepaste afvaarttijden of aangepast tarief

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

Diner

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Cruise

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Vanaf

€ 39,50

24 uur per dag en 7 dagen per week

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

RESERVEREN? BEREN-BOOT.NL OF BEL NAAR 010 - 4361911

CU

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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Noordereiland, een jeugdherinnering
Mijn eerste kennismaking met het Noordereiland was in 1959
toen ik als zesjarige, tezamen met mijn twee jaar oudere broer
Henk, vanuit het St. Imelda schippersinternaat in Schiedam op
bezoek ging bij opa en oma. Johannes Smits kwam uit een Brabants schippersgeslacht dat al sinds begin negentiende eeuw op
Maas en Rijn voer en woonde sinds zijn pensionering in 1948 op
de Burgemeester Hoffmanstraat 12 op de eerste verdieping.

CCtje

was waarschijnlijk niet zo groot, want
hij is nog vijf jaar walkapitein voor
deze firma geweest.
Rozenkransje bidden
Bij bijzondere gelegenheden kwam
bijna de gehele familie bij elkaar,
inclusief 22 kleinkinderen. Wanneer er
zo nu en dan veel kleinkinderen overbleven, werden zij in de twee bedden
in de voorkamer gestopt. Soms sliepen
daar wel acht kinderen tegelijkertijd;
vier aan het hoofd- en vier aan het
voeteinde en dat leidde natuurlijk tot
rumoer. Als oma dan langskwam om
ons tot stilte te manen moest er eentje
boeten. En jawel, dat was ik. Dit betekende dat ik achter op mijn knieën een
rozenkransje moest bidden, want oma
was zeer katholiek. Zij huurde ieder
jaar een speciale bidstoel in de kerk
aan het Stieltjesplein. Wanneer wij bij
hun verbleven (wat vaak gebeurde)
moest Henk ‘s zondagsmorgens om
half zes met haar mee naar de kerk en
na de dienst weer meteen naar huis.
Ik mocht gelukkig met opa mee om

Wringer
Een paar jaar later verhuisden opa en
oma naar de Prins Hendrikkade 145A.
Tante Co kreeg de ruime achterkamer
en de zolderkamer werd verhuurd
aan kleindochter Ans. Opa stond
nogal laat op en dan nam hij in zijn
lange jaeger onderbroek plaats in zijn
leunstoel om eerst een borreltje te
drinken, alvorens zich te gaan scheren.
Alleen op maandag wasdag niet. Dan
stond hij ‘s morgens om acht uur aan

De Maaskade bij de Willemsbrug in de winter van 1963

de wringer te draaien, terwijl oma de
was invoerde zonder haar vingers in
de wringer te verliezen. Op een dag
waren alle kleinkinderen aanwezig
en oma wilde ze verwennen. Meestal
deed ze dit door grote hompen van het
brood naar haar borst toe te snijden,
zodat je aan één dubbele boterham genoeg had. Maar deze keer mochten we
ijsjes halen bij de Jaminkar die langs
kwam. We kregen 60 cent mee en
kwamen met zes chocolade roomijsjes
terug. Deze sneed ieder ijsje in vieren
en even later zaten alle kinderen
heerlijk te genieten van een piepklein
stukje ijs.
Er woonde nog meer familie op het eiland. De moeder van tante Truus Arts,
getrouwd met oom Henk, woonde in
het hofje van de Van der Takstraat, van

waaruit je aan de achterkant de treinen
kon horen langsrazen. Een zus van
haar woonde op de Maaskade, vlakbij
de Willemsbrug. Zij was zwemlerares
in het Maaszwembad, waar broer
Henk zijn diploma’s reddend zwemmen haalde. En toen tante Truus Smits
(getrouwd met de broer van tante
Truus, Piet Arts) ging aan wal wonen
op het Burgemeester Hoffmanplein.
Later zijn zij verhuisd naar de Koopvaardijhof op het Antwerpse Hoofd.
Jan Smits, smi01046@planet.nl
(Meer verhalen over het Noordereiland? Koop het boek Poffen in ‘t
Winkeltje op www.deoudrotterdammer.nl)

“Appeasement”

In de jaren dertig was Hitler nog een “bevriend staatshoofd”. Geloof het of
niet. Als je iets onaardigs over hem zei, of je bespotte hem met grappen,
kreeg je last met de justitie. Die man was juist goed bezig, Duitsland kroop
eindelijk uit de recessie, bijna iedereen had werk en er werden prachtige
autowegen aangelegd. Joden die voor hem op de vlucht waren en Nederland trachtten te bereiken werden door de Nederlandse marechaussee
terug gestuurd, hun ondergang tegemoet.
Ondertussen was de Führer bezig een modern leger op te bouwen, geheel in strijd met
wat in 1918 en 1919 was afgesproken bij de
Vrede van Versailles.
Nou waren die afspraken voor de Duitsers
ook tamelijk onverkwikkelijk en eigenlijk schandelijk. Ze werden voornamelijk
gedicteerd door het rancuneuze Frankrijk en
Engeland, tegen de wil van de Amerikaanse
president Wilson. Eigenlijk had Duitsland de
oorlog ook niet “verloren”. Ze waren in het
najaar van 1918 echter aan het eind van hun
latijn. Ze konden niet meer. Maar datzelfde
gold ook voor Frankrijk en Engeland, na die
verschrikkelijke vier jaren durende uitputtingsslag, met miljoenen doden in de loopgraven en niet meer dan enige honderden
meters terreinwinst, om en om.
Maar toen kwamen er een miljoen Amerikanen bij en was de boel voor Duitsland
verkeken. Zij vroegen een wapenstilstand
aan, dat is wat anders dan overgave.
Bij de vredesbesprekingen werden zij echter

volkomen geschoffeerd en vernederd, vooral
door Frankrijk, dat wraak wilde nemen voor
het pak slaag dat zij in 1870 van het verenigde Duitsland onder leiding van Pruisen
hadden gekregen. Toen werd de schande nog
eens extra ingepeperd doordat het Keizerrijk Duitsland werd uitgeroepen in 1871 in
de Spiegelzaal van het paleis van Lodewijk
de Veertiende in Versailles. Dat konden de
Fransen dus in 1918 allemaal wreken en dat
deden zij ook. Het kan worden samengevat
in de woorden van de Franse premier Clemenceau, een rigide ijzervreter : “Op deze
dag heb ik achtenveertig jaar gewacht.”
Duitsland moest slikken en stortte in een
diepe recessie. Op een gegeven moment was
het bijvoorbeeld het geld niets meer waard.
Als kind heb ik nog de bankbiljetten gezien,
mijn vader had die bewaard, van één miljoen
mark, en daar kon je dan misschien ’n brood
voor kopen. Grote ellende, en dus de ideale
voedingsbodem toen eind jaren twintig
Hitler definitief de kop op stak. Die wilde op
zijn beurt revanche en ging rücksichtsloos

te werk. Hij ging om te beginnen een leger
opbouwen. Dat mocht niet, maar daar had ie
lak aan.
Frankrijk en Engeland en de andere westerse
democratieën hadden de verschrikkingen van
14- 18 nog vers in het geheugen en wilden
onder geen beding oorlog. Maar een schoft
als Hitler en niet te vergeten zijn onderknuppels, Goering, Goebbels, Himmler, om
er een paar te noemen, hadden daar geen
problemen mee.
Toen kreeg je vanuit de Westerse democratieën wat ze noemden “appeasement”.
Dat wil eigenlijk zeggen, toegeven aan de
eisen van de schoft in kwestie in ruil voor
de belofte van vrede. Dat werkt natuurlijk
niet, maar wat moet je als fatsoenlijk land
tegen een misdadigersbende. Hitler bezette
het Rijnland, slokte Oostenrijk op en pakte
onder het mom van het “bevrijden” van de
Duitse inwoners van het Sudetenland dat
stuk van Tjechië- Slowakije. En toen was
het pas 1937. En al die tijd stond het Westen
met de hoed in de hand dat allemaal goed te
vinden “om erger te voorkomen”. Gènant is
achteraf de aanblik van de Engelse premier,
die met ’n papiertje zwaaiend uit het raam
hangt, een papiertje waarop Hitler zijn
handtekening had gezet voor vrede in ruil
voor het Sudetenland. Dat heette “Peace in
our time”. Even later pakte de Oostenrijkse

foto: Peter Tetteroo

Hij woonde daar met zijn tien jaar
jongere vrouw Jacoba van Moergestel en zijn dochter Co. De woning
bestond uit een voorkamer met een
tweepersoonsbed met daaronder een
tweepersoons uitschuifbed, een tussenkamer met een bedstee, een achterkamer die als woonkamer dienst deed,
een keukentje en een balkon. Co, die
verpleegster was in het Bergwegziekenhuis, woonde en sliep bij hen in op
het zolderkamertje waarvoor je twee
trappen naar boven moest. Zijn zoon
Henk (vanaf zijn elfde jaar met een
houten been opgescheept en werkende
bij Peek & Kloppenburg op de Berkelselaan) en dochter Bep (getrouwd
met een restauranthouder) woonden
aan wal. Opa was het postadres van
zijn andere vier zonen en dochters, die
nog voeren. Zowel hij als zijn zonen
voeren bij de Stoomboot en transportonderneming W. van Driel, dat sinds
1915 was gevestigd in een pand aan
de Maaskade en tot het belangrijkste
overslagbedrijf in de Rotterdamse haven was uitgegroeid. Opa’s pensioen

half tien, waarna deze daarna naar een
café bij de Van der Takstraat ging om
wat te drinken en te pruimen. Ik was
altijd blij, want dat leverde mij een
glaasje limonade op. Soms mocht ik
met hem mee naar de Rottemarkt. Dat
was een hele wandeling. Eerst de trap
op naar de Willemsbrug, dan die hele
brug over en dan naar de markt. Maar
als beloning kocht opa bij een Zeeuws
kraampje een kokosmakroon, die ik
lekker oppeuzelde terwijl we naar de
bananenafslag onder het Blaakviaduct
keken. Terug naar huis moest ik wel
een net met aardappelen meezeulen!
Wij speelden vaak op het Burgemeester Hoffmanplein en als we een paar
centjes hadden gekregen, maakten we
die meestal op bij Klaassen’s snoepwinkeltje, waar je eerst een trapje op
moest. We kochten dan snoeppapier,
dropjes, kauwgom of zoethout.

behanger de rest van Tsjechië.
En waar lijkt dit nu allemaal op, dames en
heren? Op het pamperen van de oorlogsmisdadiger Poetin, het volop zakendoen met zijn
rijk, het toejuichen van Russische oligarchen
die onze voetbalclubs kopen, en, en dat is eigenlijk erger, ons volledig afhankelijk maken
van zijn stinkgas.
Nu begint deze kwast een oorlog tegen zijn
buurland, en wij in het Westen weten weer
niet wat te doen. Sterker nog, de kwibus
Baudet, waarom heet deze stakker niet Bidet,
staat volledig achter hem. Laten we dat niet
vergeten als straks “de tribunalen” komen.
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Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600
 info@stroobandtandtechniek.nl

www.stroobandtandtechniek.nl

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

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

INBRENG
GEVRAAGD

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

Neem gerust contact op met onze deskundige
medewerkers of kom naar onze gratis taxatiedag
(elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur). Wij beoordelen
geheel vrijblijvend of uw objecten geschikt zijn voor
veiling en hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

•

Frames

•

Bruggen

•

Kronen

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

LEEFBAAR ROTTERDAM WIL:
• De realisatie van meer senioren- en
aanleunwoningen
• Gratis valpreventie-lessen
• Heropening van gesloten zorgrestaurants in senioren-complexen
‘Geen schoffering, maar waardering voor onze ouderen!’

Stem 14, 15 en 16 maart
Leefbaar Rotterdam
LEES ONZE STANDPUNTEN OP:
WWW.LEEFBAARROTTERDAM.NL

Dinsdag 8 maart 2022
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Van Verbandkamer tot Geneeskundige Dienst R.D.M.
De Bedrijfsgeneeskundige Dienst van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij was tot 1972 een verbandkamer die bemand
werd door mannen met ervaring uit de praktijk. Precies 50 jaar
geleden, op 1 april 1972, werd ik daar aangenomen als administratief medewerkster.
Mijn werkplek bestond uit een houten
bureau en een houten stoel. Rondom
stonden door de timmerfabriek gefabriceerde houten bakken met daarin op
al-of-niet op alfabet staande roze, gele,
witte en groene kaarten, en in in-dehelft geknipte oude grote enveloppen.
Mijn baas werd dokter van der Meulen, maar die ging al direct met pensioen en werd opgevolgd door dokter
Gispen. Na het vertrek van dokter van
der Meulen vond al direct de eerste
grote verandering plaats. De planten
verdwenen uit de verbandkamer, het
aquarium werd onmiddellijk verwijderd, dit alles vanwege de hygiëne. De
oude verbandmeesters gingen al snel
met pensioen en er waaide een totaal
andere wind. Er volgden verbouwing
op verbouwing.

Cum laude
De nieuwe verplegers moesten gaan
studeren want het diploma Bedrijfsverpleegkundige werd sinds kort
vereist. Onze EHBO’r slaagde zelfs
als eerste cum laude! Maar ook dokter
Gispen moest eraan geloven en werd
verplicht enkele jaren voor Bedrijfsarts te gaan studeren, een specialisatie
die inmiddels ook werd vereist. Hij
slaagde uiteraard.
Ikzelf volgde cursussen EHBO,
medisch secretaresse/doktersassistente
en sociale wetgeving. Die eerste jaren
gebeurde er veel. De verbandkamer
werd een professionele behandelkamer, er kwam een kamer voor
audiometrie, een laboratorium voor
gedegen onderzoek, een kamer voor
fysiotherapie en een ECG-apparaat.
Ook de administratie werd verbouwd

Daar komt de ambulance...

Ken je dit nog?

Patiëntenvervoer in het grijze verleden.
en er kwam een loket. In twee jaar
tijd werden alle losliggende kaarten
van werknemers vervangen door
hangmappen met de gegevens van de
(toen nog) 5200 werknemers. Het was
een gigantische operatie. Die eerste
jaren meldden zich op maandag tussen
8 en 10 uur rond 100 werknemers zich
telefonisch ziek, en rond de 90 meldden zich hersteld.
Kantine
Inmiddels was dokter Franke de Medische Dienst komen versterken. Met 17
artsen, verpleegkundigen, ziekenbezoekers en administratief personeel
werd er hard gewerkt. Nacht-avondweekenddiensten werden gedraaid.
De spreekuren van

Nr. 258

Ken je dit nog? Massale belangstelling voor een marineschip in de Rotterdamse haven. Weet u waar het
om ging en wanneer het zich afspeelde? Was u erbij? Wat kunt u zich er van herinneren? Wat maakt zo’n
foto bij u los, in deze oorlogszuchtige tijden? We zijn benieuwd naar uw reacties. Stuur ons uw verhalen,
herinneringen en anekdotes, zodat we ze kunnen delen met de andere lezers van De Oud-Rotterdammer.
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.

de artsen werden druk bezocht. De
jaarlijkse griepinjecties in de kantine,
het jaarlijks onderzoek van de 40-plus
werknemers, laboratorium-onderzoek,
gehooronderzoek, geluidmetingen
in de fabrieken en nog zo veel meer.
Dat alles nog buiten de behandeling
van grote en kleine verwondingen en
ziektegevallen die behandeld werden
door de verpleegkundigen. In de
garage stond onze eigen professionele
ambulance.
Parel in de kroon
Tot op een kwade dag aan dit alles
een eind kwam. Van de 17 werknemers van de Bedrijfsgeneeskundige
Dienst werden er 10 ontslagen. Dokter
Gispen was inmiddels met pensioen en

dokter Franke in de VUT naar Portugal. De nacht,-avond en weekenddiensten verdwenen. Bedrijfsartsen uit het
Zuiden van het land kwamen eens per
week een uur spreekuur houden en er
was nog één ziekenbezoeker over en
de Administratie verdween.
De rest is geschiedenis. Jammer, want
de Bedrijfsgeneeskundige Dienst was
de parel in de kroon van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.
Mevr. W.Bruinsma-Kagenaar.
tel. 010 – 4711755
paulenmiekebruinsma@hetnet.nl

Nr. 256

Op de Ken je dit nog-foto nummer 256 kwamen te weinig reacties binnen om daar een pagina in de
krant aan te wijden, helaas. Het betrof een foto van een demonstratie en staking van het personeel op de
scheepswerf van Wilton-Feijenoord aan de Westfrankelandsestraat in februari 1970.
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BLONK

VERHUIZINGEN

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

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland

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

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld
Prachtig Zuid-Limburg
6-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebvlk06

Historisch Wenen
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/efwen06

www.dejongintra.nl/eegb304

Pasen tussen de Elzas en Zwitserland
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebmhe01

Drielandenreis, Nauders
10-daagse busreis

€ 419
vanaf p.p.

Schotse Hooglanden
10-daagse busrondreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/ebnau02

€ 499
vanaf p.p.

€ 689
vanaf p.p.

€ 699
vanaf p.p.

€ 699

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling ✔ Gratis omboekservice ✔ Zekerheid tijdens uw reis
www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p.

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

Uit de praktijk
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag, van oudsher een dag om op te
komen voor de rechten van vrouwen.
Die rechten zijn niet vanzelfsprekend.
Pas laat (in 1919) kregen vrouwen kiesrecht. Pas sinds 1923 erfden ze van hun
man en pas sinds 14 juni 1956, toen de
Wet Handelingsonbekwaamheid werd
afgeschaft, verrichten vrouwen zelfstandig hun ﬁnanciële handelingen. In
het erfrecht is het sinds 2003 pas goed
geregeld voor vrouwen (en langstlevende partners). Pas vanaf dat moment
hoefden ze volgens de wet de kindsdelen niet meer uit te keren na overlijden
van hun echtgenoot. Alle ingewikkelde
testamenten konden de vuilnisbak in;
wat gelukkig niet gebeurde, want ze
zijn nog steeds rechtsgeldig. We komen
nog zeer regelmatig testamenten van
vóór 2003 tegen. Testamenten die een
andere tijd ademen, waar de ene partner
de zorg voor zijn of haar partner uitsprak in het testament, maar die helaas
toch niet altijd alles volgens de wensen
van nu voldoende duidelijk regelen.
Wilt u nu echt goed zorgen voor de
langstlevende partner, houd uw testament dan toch nog eens tegen het licht;
zeker in geval van een samengesteld of
mozaïek gezin of bij samenwoners. Ook
juist bij tegengestelde belangen zijn
goede afspraken nodig en een verstandige scheidsrechter. De wet beschermt in
het algemeen, maar een goed geformuleerd testament bewijst zijn diensten als
het nodig is. Advies nodig? Bel of mail
ons of kom naar een van onze gratis en
vrijblijvende erfcoachspreekuren.

Dinsdag 8 maart 2022
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Is een levenstestament nuttig?
We horen de laatste tijd veel
over het levenstestament. Nu
zijn wij nog jong (beiden 55
jaar) en denken een dergelijk
document nog niet nodig te
hebben. Heeft u argumenten
waarom een levenstestament
wel nuttig is?
Uw kritische houding is zeer herkenbaar. Bij Akto zeggen we ook wel dat
een levenstestament te vergelijken is
met een verzekering: u sluit deze af
in de hoop dit niet nodig te hebben.
Maar ondanks dat kan een volmacht
op bepaalde momenten wel een handig en bruikbaar document zijn.
In een levenstestament geeft een persoon, de volmachtgever, een volmacht
aan een persoon of instelling, de
gevolmachtigde. Een levenstestament
bevat eigenlijk altijd een ﬁnanciële
volmacht en ook vaak een medische
volmacht. Vervolgens wordt in het
levenstestament beschreven wat de
bevoegdheden van de gevolmachtigde
zijn. De volmachtgever mag zelf alle
handelingen blijven verrichten die hij
of zij ook zonder levenstestament zou

Zelf beneficiair aanvaarden
Wilt u een nalatenschap beneﬁciair
aanvaarden (of verwerpen), dan kunt
u een professional vragen dit voor
u te doen. U kunt ook zelf aan de
slag. Om beneﬁciair te aanvaarden,
moet u het formulier invullen; dit
vindt u op rechtspraak.nl. Verder is
een kopie akte van overlijden nodig
van de gemeente waar de overledene
het laatst woonde en een kopie van
uw identiteitsbewijs. U kunt deze
documenten opsturen naar de grifﬁe
van de rechtbank van het arrondissement waar de overledene het laatst
woonde. U kunt dit alleen voor u
zelf doen of voor de erfgenamen
gezamenlijk, die beneﬁciair willen
aanvaarden. Er is dan maar één akte
van overlijden nodig, maar wel alle
formuleren en ID-bewijzen. U kunt
ook naar de balie van de Rechtbank
gaan. Alleen of samen kost de akte
van beneﬁciaire aanvaarding € 134.
Aangifte met een F-formulier
Voor 1 mei doen velen van ons
weer aangifte inkomstenbelasting.
Overlijdt iemand in het kalenderjaar,
dan ontvangen nabestaanden een
F-formulier van de Belastingdienst.
Dit papieren formulier kan dan direct

doen, maar als dat niet meer gaat, dan
mag de gevolmachtigde het overnemen.
Bij een levenstestament denken we
vaak dat dit nodig is wanneer de volmachtgever niet meer wilsbekwaam
is vanwege dementie. Toch zijn er
nog tal van andere situaties waarin dit
document uitkomst kan bieden. De
volmachtgever kan bijvoorbeeld tijdelijk niet wilsbekwaam zijn door een
auto-ongeluk of ander trauma. Iemand
moet de zaken kunnen waarnemen als

of in elk geval voor de aangegeven
datum worden ingevuld. Tot overlijdensdatum bent u ﬁscale partners
van elkaar. Kiest u ervoor voor het
hele jaar elkaars ﬁscaal partners
te zijn, dan moet voor beiden op
papier aangifte worden gedaan (F en
P-formulier). Soms werkt de DigiD
van de overledene nog en kan digitaal
aangifte worden gedaan, maar dat
mag eigenlijk niet. Kiest u er niet
voor voor het hele jaar ﬁscaal partners te zijn dan kan de langstlevende
voor zichzelf digitaal aangifte doen.
Inboedel taxeren
Onderdeel van de nalatenschap is de
inboedel van de overledene. Over het
algemeen weten de naasten wel welke items van de inboedel waardevol
zijn en welke niet of welke items alleen emotionele waarde hebben. Om
later bij ‘Tussen Kunst en Kitsch’ niet
teleurgesteld te raken, kan het zinvol

de volmachtgever dat tijdelijk of langdurig niet meer kan. De gevolmachtigde kan vermist zijn op vakantie of
na natuurgeweld. Kortom, zowel jong
als oud kan met (tijdelijke) wilsonbekwaamheid te maken krijgen; daarbij
is de kans dat ouderen dat overkomt
wel groter.
Is de gevolmachtigde nodig, dan
hangt het van de bepalingen in het levenstestament af wat deze wel en niet
mag. De ﬁnanciële volmacht geeft de
gevolmachtigde het recht betalingen

zijn de inboedel te laten taxeren. Dan
is bekend wat de verschillende items
voor waarde hebben en is kiezen
en verdelen iets eenvoudiger. Op
internet vindt u betrouwbare adressen
en ook het Venduehuis der Notarissen
kan u van dienst zijn. Vraag wel eerst
naar de kosten.
Erfenis uit het buitenland
Ontvangt u een erfenis van iemand
die in het buitenland woonde, dan
kan het zijn dat u deze vrij van
erfbelasting in Nederland mag ontvangen. Om vrij van erfbelasting in
Nederland de nalatenschap te kunnen
ontvangen, moet de overledene met
Nederlandse nationaliteit tenminste
tien jaar niet in Nederland hebben
gewoond of hier nooit gewoond
hebben. Is die periode korter dan tien
jaar, dan heeft Nederland het recht de
erfenis ook hier te belasten.

en ontvangsten te doen, belastingaangiften te verzorgen, erfenissen en
schenkingen te aanvaarden (en soms
te doen) en een woning te verkopen of
kopen. De medische volmacht geeft
de gevolmachtigde het recht de medische belangen van de volmachtgever
te behartigen; dus behandelingen te
starten of te staken of de gewenste
euthanasie in gang te zetten. De
volmachtgever moet daar natuurlijk
wel actuele verklaringen over hebben
opgesteld en ondertekend. Zijn wij
van Akto gevolmachtigde (meestal
ﬁnancieel), dan laten we ook vaak
een toezichthouder benoemen die
controleert wat wij doen, zodat we
niet pas jaren later aan de erfgenamen
verantwoording moeten aﬂeggen.
Ook in de situatie dat de volmachten
binnen de familiekring blijven kan het
verstandig zijn een toezichthouder op
te nemen; je moet de kat nooit op het
spek binden.
Is een levenstestament nodig? Nee,
niet per se, maar het is vaak wel verstandig. Bedenk daarbij bovendien dat
zonder levenstestament er altijd nog
bewindvoering of mentorschap kan
worden aangevraagd bij de rechtbank.
Maar met een levenstestament houdt
u wel meer de regie over uw eigen
leven als het nodig mocht zijn.

Voorzichtig met geld Mensen
die een grote erfenis ontvangen,
hebben plots meer vrienden. Ons
advies bij grote erfenissen – zeker
als het om jonge mensen gaat – is
een groot deel van het geld in
spaardeposito’s onder te brengen.
Op die manier staat het geld in verschillende periodes langer vast en
geeft u uzelf de tijd na te denken
over hoe het geld te besteden. Een
erfenis krijgt u vaak maar een keer;
u kunt dus maar beter voorzichtig
zijn; u bent het geld eerder kwijt
dan rijk. Kijk eens op spaarrente.nl
voor de rente van de verschillende
banken en termijnen.
Reis flexibel Heeft u reisplannen, wees dan ﬂexibel in de data
van vertrek of terugkeer. Een dag
eerder of later vertrekken of thuis
komen, kan een ﬂink bedrag schelen; zoveel zelfs dat een dag extra
verblijf goedkoper is dan eerder
vertrekken.
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt
Een fraai fotoboek over
de ontwikkeling van deze
wijken, van vervlogen
tijden tot en met de
wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog.
Met veel foto’s van de
bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers.
Met plattegrond van de wijken.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 4:
Oude Westen, Middelland,
Nieuwe Westen

Een fotoboek met
beelden van de
ontwikkeling van
deze wijken, van
vervlogen tijden tot
na de Tweede Wereldoorlog, die deze wijken
tamelijk ongeschonden doorkwamen. Daarna leidden drugsoverlast, prostitutie, verpaupering en misdaad tot overlast. De
stadsvernieuwing gaf de wijken een nieuwe impuls.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 7:
Overschie
Een fotoboek over de
ontwikkeling van de
buurten van deelgemeente Overschie,
van vervlogen jaren
tot na de Tweede
Wereldoorlog.
Overschie kwam die oorlog vrijwel ongeschonden door en
daarna werden er in snel tempo montagewoningen gebouwd
om de ergste woningnood aan te pakken. In de jaren tachtig
en negentig gaf de stadsvernieuwing nieuwe impulsen aan het
ruim 1100 jaar oude Overschie, waar veel historische herkenningspunten bewaard bleven.
LET OP: SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN TE KOOP!

€ 30,00

Dinsdag 8 maart 2022

Rotterdam door de tijd deel 2:
Blijdorp, Bergpolder,
Liskwartier

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

Een fotoboek dat een
beeld geeft van deze
wijken, van vervlogen jaren tot na de
Tweede Wereldoorlog. Met foto’s die
een indruk geven van hoe Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier er vroeger uitzagen en van de herbouw en
aanleg van belangrijke wijzigingen in de stad. Met veel foto’s
van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers en met een
plattegrond van de wijken.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 5:
Crooswijk, Nieuw Crooswijk,
Goudsewijk
Een fotoboek met beelden
van de ontwikkeling
van deze wijken van
vervlogen tijden tot na
de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto’s van
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers, die de
wijken fotografeerde zoals ze eens waren, maar die ook veel
opnames maakte van de herbouw van het door het bombardement getroffen gedeelte. Met plattegrond van de wijken.

€ 22,95

€ 22,95

Fotoboek over de
ontwikkeling van deze
wijken van vervlogen jaren tot in de
naoorlogse tijd. De
oudste opname is een
unieke foto uit 1895 vn
het Boerengat. Verder foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog,
van de gevolgen van het fatale bombardement in 1940 en de
daaropvolgende wederopbouw. Met veel foto’s van de bekende
Rotterdamse fotograaf Jan Roovers.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 6:
Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk
Een fotoboek over de
ontwikkeling van deze
wijken, van kort na
1900 tot in de jaren
zestig van de vorige
eeuw. Met veel foto’s
van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers. Van
de Zwartjanstraat tot het Zwaanshals en van de Noordsingel tot
de Schiekade. En nog veel meer natuurlijk. Een pareltje in deze
serie, met haarscherpe platen.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois
Fotoboek dat de ontwikkeling van acht wijken in
de deelgemeente Charlois
laat zien, van vervlogen
tijden tot na de Tweede
Wereldoorlog. Met foto’s
van de Tarwewijk, OudCharlois, Carnisse, Zuidwijk, Pendrecht, Zuidplein, Wielewaal
en Heijplaat. En natuurlijk van het Brabantse Dorp, dat na de
oorlog in hoog tempo werd gebouwd, nadat verdwaalde Duitse
en geallieerde bommen de wijk hadden getroffen. Met plattegrond.

Fotoboek over de
ontwikkeling van deze
wijken, van vervlogen
jaren tot na de Tweede
Wereldoorlog. Je
proeft de sfeer van het
verleden en ziet hoe
de wijken van nu er vroeger uitzagen. Met plattegrond
van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s van hoge kwaliteit.
Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een onderdeel van de
voormalige gemeente Hillegersberg en voor een klein deel
van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikkeling door en
ontwikkelde een eigen identiteit.

Rotterdam door de tijd deel 11:
Feijenoord

Rotterdam door de tijd deel 12:
Delfshaven, Bospolder,
Tussendijken, Spangen

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge
Een fotoboek over
de ontwikkeling van
Hillegersberg en
Terbregge, van vervlogen jaren tot na de
Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van
vele zeldzame nog niet eerder
gepubliceerde foto’s wordt de geschiedenis van ruim een eeuw
Hillegersberg en Terbregge in beeld gebracht. Met plattegrond.
En natuurlijk met aandacht voor de legende van de reuzin Hillegonda.
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Fotoboek over de
ontwikkeling van de
deelgemeente Feijenoord, die bestaat uit
het Noordereiland,
Feijenoord, Katendrecht,
Afrikaanderbuurt, Hillesluis, Strevelswijk,
Bloemhof en Tuindorp Vreewijk. Met vele zeldzame, nog niet
eerder gepubliceerde foto’s over vervlogen tijden, maar ook de
naoorlogse periode. Met plattegrond.

€ 22,95

€ 22,95

Een fotoboek over
de ontwikkeling van
Delfshaven, Bospolder, Tussendijken,
Spangen, Het Witte
Dorp en Oud-Mathenesse van vervlogen
jaren tot na de Tweede Wereldoorlog. Met
vele zeldzame en nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Van de
Westzeedijk tot de Schiedamseweg en van de Mathenesserdijk
tot het Staringplein. En nog veel meer natuurlijk.

€ 22,95
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Weer leverbaar

Oorlogsbelevenissen
van een topvoetballer
Hans Sonneveld is een van
de grote namen uit de roemruchte historie van Sparta,
de oudste voetbalclub van
Nederland. Kort voor en na
de Tweede Wereldoorlog
maakte hij furore in de cricket- en voetbalteams van de
club. Na zijn afscheid als actief speler maakte hij naam
als oprichter van het scoutingapparaat van Sparta.
Maar Hans had nog meer in
zijn mars. Er verschenen diverse boeken van zijn hand,
zoals Solingen, het boekje
waarover we het hier hebben. Geen sportboek, maar
een verslag van zijn wederwaardigheden
gedurende de oorlog.
Wie diep duikt, vindt de mooiste parels. Dat overkwam
ons ook, toen wij in de kelders doken van Uitgeverij Voet,
die De Oud-Rotterdammer vroeg of wij interesse hadden
in een aantal boeken die zijn uitgeverij in de loop der jaren had gepubliceerd. Die interesse was er en de komende
tijd zult u daar wel meer van merken, want er zitten genoeg prachtige boeken tussen. Maar op dit pareltje willen
wij u nu vast attenderen, want daarvan zijn er nog slechts
enkele tientallen en er zullen ongetwijfeld veel gegadigden zijn die het dolgraag zullen willen lezen.
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Ondergedoken
Hans Sonneveld was achttien
toen de oorlog in 1940 uitbrak en
stond vlak voor zijn eindexamen
van de hbs. Kort na het bombardement slaagde hij voor dat
examen en ging aan de slag bij de
Steenkolen Handels Vereniging
(SHV). Dat ging goed tot najaar
1943, maar toen moest hij eraan
geloven en plofte de oproep voor
de Arbeitseinsatz op de mat. Hans
dook onder en leek het bevel lang
te ontlopen, maar eind 1944 viel hij
toch in Duitse handen en moest op
transport naar Solingen.
Hij vertelt boeiend over zijn belevenissen tot
aan de bevrijding, maar het verhaal
stopt daar niet. Dat loopt door tot 1993, het jaar waarin
Solingen wereldnieuws werd door het optreden van een
groep gewelddadige neo-nazi’s.
Voor Hans was dat aanleiding de pen te pakken en dit
boekje te schrijven, waarin hij ook op heldere wijze zijn
visie geeft op de gebeurtenissen, zowel in de oorlogsjaren
als in 1993. Typerend voor gentleman Sonneveld is de
nuance die hij aan de dag legt in zijn beschouwingen.

Eén van de populairste boeken
is terug in het assortiment van
‘t Winkeltje in deze krant en
op de website. Het betreft het
boek ‘Rotterdam gefotografeerd
1960-1970’ van fotograaf Henk
Hartog. Uitgeverij De Oude Stad
BV heeft een partij boeken uit
de kelders van Uitgeverij Voet
kunnen overnemen, waarvan
deze titel er één is. Het gaat om
de laatste exemplaren van het
fotoboek over Rotterdam.
Stads- en nieuwsfotograaf Henk Hartog
overleed in 2002. Hij was toen 62 jaar.
Hartog liet een schat aan foto’s van het
dagelijks leven in Rotterdam achter. Op
plaatsen waar iets aan de hand was, dook
Hartog op met z’n camera. In z’n VWkever met oranje zwaailicht was hij een

Solingen is te verkrijgen via De Oud-Rotterdammer en
kost € 9,95 (excl verzendkosten). U kunt het bestellen
via de bestelbon in deze krant of in ‘t Winkeltje op de

vaste verschijning in Rotterdam.
Hartog, die in 1963 werd genomineerd
voor de Zilveren Camera, was ook vaste
fotograaf in en om het stadhuis van Rotterdam.
Van het werk van Hartog stelden Arnoud
Voet, Arnold Tak en Rein Wolters twee
fotoboeken samen. Eentje over de periode 1960-1970 en een over de periode
1970-1980. De laatstgenoemde is helaas
niet meer leverbaar. Maar van ‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’ hebben
we er nog een aantal in huis. Ze worden
verkocht tegen de aantrekkelijke prijs
van 9,95 euro via de website of via de
bestelbon in deze krant.

Rotterdam door de tijd, een unieke serie
Uitgeverij De Oude Stad BV is de nieuwe
uitgever van de unieke twaalfdelige serie
‘Rotterdam door de tijd’, die een beeld geeft
van de wijken van Rotterdam. Een serie die
de samenstellers destijds maakten voor niet
alleen ouderen die in de betreffende wijken
wonen en woonden, maar ook voor jongeren
die zich een beeld willen vormen van hun
wijk of stadsdeel in het verleden. Daardoor
leer je de stad zoals die nu is beter begrijpen

en voel je je er beter in thuis.
‘Rotterdam door de tijd’ is een serie fotoboeken met foto’s van professionele stadsfotografen. Met foto’s van voor en na de Tweede
Wereldoorlog. Op de pagina hiernaast zijn de
delen van de serie per stuk beschreven. Ze
zijn ook per stuk te bestellen. Van de meeste
delen zijn nog volop exemplaren te bestellen.
Enkele delen zijn inmiddels zeer zeldzaam.

Daar zijn nog maar enkele exemplaren van
en die zijn daarom ook wat duurder dan de
andere.
Voor de echte liefhebber zijn er ook nog
enkele complete sets met alle twaalf delen
in voorraad. Bestellen kan via de bestelbon
onderaan deze pagina of via de webshop op
www.deoudrotterdammer.nl

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:
Solingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 2 Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 3 Kralingen, Kralingseveer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 4 Oude Westen, Middelland, Nieuwe Westen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 5 Crooswijk, Nieuw-Crooswijk, Goudsewijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 7 Overschie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 8 Charlois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 9 Kleiwegkwartier, Schiebroek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 10 Hillegersberg, Terbregge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 11 Feijenoord (Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht,
Afrikaanderbuurt, Hillesluis, Strevelsdijk, Bloemhof, Vreewijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam door de tijd deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, Spangen,
Witte Dorp, Oud-Mathenesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,95
9,95
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
30,00
22,95
22,95
22,95

€

22,95

€

22,95

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.
Dinsdag 8 maart 2022
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Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

MOBIEL SURVEILLANT
OCHTEND |
15-20 UUR PER WEEK
M/V

Vacature omgeving Rotterdam en Den Haag

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com
Ben jij nog vol energie en is thuis zitten niks voor
jou? Dan is deze baan voor een paar ochtenden per
week jou op het lijf geschreven!
Veiligheid begint bij jou. Als mobiel surveillant loop je controlerondes bij bedrijfspanden en rijd je rondes op industrieterreinen.
Ook ben je verantwoordelijk voor het goed en veilig openen
en sluiten van gebouwen. Je controleert bij het afsluiten dat
niemand meer in het pand aanwezig is. In deze zelfstandige
functie staat veiligheid altijd voorop. Trigion is niet voor niets
‘de veilige keuze’.
Ben jij 50-plusser of al met pensioen? Dat is voor ons geen
probleem! Ook dan gaan we graag met je in gesprek. Solliciteer
direct! Stuur een e-mail naar recruitmenttrigion@facilicom.nl
of ga naar werkenbijfacilicom.nl/nl/nl/mobielesurveillance

ABOVO

Uitvaartverzorging

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

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

24 uur bereikbaar
www.abovouitvaart.nl

info@abovouitbaart.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9
Al 40 jaar in Rotterdam!

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl bestellen excl. verzendkosten

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl




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

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

www.venrooytandtechniek.nl

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00

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

Tel.: 010-4194010

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

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

Mega Kleding
Uitverkoop

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Vanaf maandag 14 februari
Kleding wordt dagelijks aangevuld

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

 088 - 676 43 89  info@opnieuwenco.nl  www.opnieuwenco.nl

Tamara
Tamara
Helbig-Vaartjes
Helbig-Vaartjes
Oudedijk
140
Rotterdam
Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider
Tel. 010 - 4117870
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

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

TaVa
TaVa
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleiding
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“Heeft u een radio in huis, mevrouw?”
Direct na de oorlog hadden heel weinig mensen een radio. Die hadden de Duitsers namelijk in beslag genomen in de jaren 1940-1945, opdat je in die tijd niet kon luisteren naar de Engelse zenders.
Waarschijnlijk vanwege de ondermijnende mentaliteit die daardoor zou
kunnen ontstaan in Nederland. De
Engelsen, als tegenstanders van de
Duitsers, verkondigden het verloop
van de oorlog namelijk op een andere
manier dan de Duitsers. Ook toen
was er propaganda om de vijand te
ontmoedigen of het volk moed in
te spreken. Televisie, radio, sociale
media en de krant brengen de leugens
door het land, dat zei men vroeger
al, zonder de televisie en de sociale
media dan, want die waren er nog niet.
Maar dit terzijde.
De eerste radio na de oorlog die ik
meemaakte was de distributieradio,
een door een kabel verbonden luidspreker, die met recht de staatsomroep
genoemd kon worden. Onze buren
hadden er een, wij niet. Nee, wanneer
precies weet ik niet meer, maar wij
kregen een radio die mijn vader had
gekocht in de USA. Nadat hij uit
Duitsland was terug gekeerd, ging hij
namelijk varen bij de Holland Amerika Lijn op de Arkeldijk, als tremmer.
Luistergeld
Het was een kleine witte bakelieten
radio, die met een transformator aan

het stopcontact was verbonden. Het
voltage was anders dan in Amerika,
vandaar die trafo. We konden daar
veel zenders mee beluisteren en niet
alleen Nederlandse. Zelfs de American
Forces Network in Frankfort, die altijd
vrolijke muziek speelde.
De televisie bestond nog niet, dus daar
kon nog geen belasting over geheven
worden, maar er was wel het luistergeld dat naderhand kijk- en luistergeld
werd genoemd. Het werd in het jaar
2000 afgeschaft vanwege de moeilijkheid van het innen via acceptgirobiljetten! Nu wordt het via één of ander
belastingsysteem geïnd. Tegenwoordig
heb je omroep Max, geleid door Jan
Slagter, die het weer wil invoeren à
acht euro per maand, wat een gekkie! De omroepen 1, 2 en 3 krijgen,
naar ik meen, zevenhonderdenvijftig
miljoen per jaar van de staat! Ik kan er
een dubbeltje naast zitten, ik heb het
ook maar gelezen op het internet bij
w.w.w.geenstijl.nl, waar ze echt wel
goed op de hoogte zijn.
Berichtenservice
Ik dwaal af. Ik wil het namelijk hebben over het feit dat er vroeger soms
een ambtenaar langs de deuren kwam

met de vraag of we een radio hadden.
Hij kwam dan binnen in huis om in de
huiskamer te kijken of er één aanwezig was! Wat een brutaliteit! Zelfs in
de jaren zestig en zeventig, toen veel
mensen al een auto hadden, werd er
gevraagd of er een radio in zat!
Onze woning had aan de achterkant
een veranda, naast de keuken. Het
hele huizenblokje was op die manier
gebouwd. Sinds de oorlog hadden
wij al een soort berichtenservice met
de buren, die aangrenzend woonden.
Er werd even tegen de muur getikt,
men ging dan via de veranda vragen
wat er aan de hand was of er werden
berichten uitgewisseld. Dus, zo gauw
die ambtenaar de eerste woning had
lastig gevallen, ging de berichtenservice van start. Binnen enkele minuten
wist het hele huizenblok dat die kerel
er aan kwam. Dat was lachen, zo snel
mogelijk werd de radio in de klerenkast gezet of achter het ledikant in de
slaapkamer.
Mandoline
Na korte tijd ging de bel. Het was een
trekbel zoals iedereen die toen nog
had, één keer bellen voor de eerste
verdieping en twee keer voor de twee-

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

R

Een bakelieten radio uit de jaren veertig

de verdieping. Met een touw moest de
deur open getrokken worden. “Hallo,
wie is daar?”, riep mijn moeder naar
beneden. “Controle luistergeld”, werd
er terug geroepen, en direct kwam de
man de trap opgelopen, eerst het overloopje en dan de eerste verdieping.
Even klopte hij daar aan, was een paar
minuten bij de buren binnen, liep de
tweede trap op en kwam dan bij ons.
Ieder gezin woonde nog bij elkaar op
een gezamenlijke trap.
“Goedemorgen mevrouw”, zei hij en
terwijl hij de kamerdeur binnen kwam,
begon hij al gluiperig rond te kijken.
“Heeft u een radio mevrouw”, vroeg

hij dan. “Nee hoor, wij maken zelf
muziek”, zei mijn moeder en wees
naar de mandoline die aan een touwtje
aan de muur hing.
“Oh wat gezellig”, mompelde hij en
vertrok weer snel. “Zo, die is opgehoepeld”, zei mijn moeder en zette de
radio weer op zijn plaats. Toen de bakker of de melkboer even later kwam,
spraken de buren samen lachend over
het voorval, niemand had een radio,
tenminste niet in het zicht.
Carel Wervenbos
carelwervenbos@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.

Oranje Nassaustraat
De bekende stadsfotograaf
Paul Martens schonk mij in
1988 acht zwart-wit foto’s van
Oud-Delfshaven. De interessantste foto is genomen van
de hoek Oranje Nassaustraat/
Havenstraat.
Wat kan het ‘zo gewone’ vertederen.
We zien een postbode, begin jaren
vijftig. Een stevige man, die net zijn
rijwiel heeft neergezet en zich buigt
naar de enorme mand onder aan het
stuur. De postbode heeft een elastiek
om zijn broekspijp. Slim, want zijn
rijwiel mist een kettingkast. Zijn
opvallende lange zwarte jas domineert
het totale beeld. Verder ontdekken wij
twee andere fietsen, die wat slordig tegen de gevel zijn gekwakt. Waar is de
brave man mee bezig? Het lijkt wel of
hij al een poststuk in zijn hand heeft.
Dat is dan bedoeld voor de beheerder
van ‘Lompen en Metalen’. Of heeft
hij post voor de buurman? Precies, de
eigenaar van de kapsalon ‘voor heren’
op nummer 7. Via, via kwam ik er
achter dat een zekere G. Bijl de kapperszaak bestierde. De bebouwing aan

het eind van de Havenstraat, zo ongeveer op 106, is wat moderner. De zon
vanuit het zuiden zet het blok in het
felle licht. Het totaalbeeld van de foto
is niet spectaculair, maar toch boeiend.

De foto was duidelijk niet bedoeld
voor commerciële doeleinden. Het
betreft een privékiekje. Juist daarom
straalt ie zoveel charme uit. Heel wat
anders dan die saaie prentbriefkaarten

die in toeristenwinkels in zo’n ‘draaimolen’ hangen. Het pandje van de
kapperszaak is nog intact. Helaas is de
rest langs het kleine straatje nieuwbouw. Oh ja, de Oranje Nassaustraat

dateert van 1886. Dat weten wij dankzij de zo erudiete mevrouw dr. H.C.M
Moquette, die met J.M. Droogendijk
in de jaren twintig het Rotterdamsche
Straatnamenboek samenstelde.
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Vanaf heden
Leefgoed De Olifant en restaurant De Dames weer helemaal open

Leefgoed de Olifant en restaurant De Dames zijn vanaf 1 maart open op maandag en dinsdag van
11 tot 17 uur voor een kopje koffie of thee met gebak en natuurlijk voor de lunch met een nieuwe
lunchkaart. De andere dagen zijn het Leefgoed en het restaurant open van 11 tot 22 uur. Zondag
zijn Leefgoed en restaurant open tot 18.00 uur. Voor meer info, zie elders op deze pagina’s

Zaterdag 12 maart
Orgelconcert Martin Mans en Gert van Hoef in Laurenskerk

Martin Mans en Gert van Hoef geven orgelconcert

Zaterdag 12 maart geven de bekende organisten Martin Mans en Gert van Hoef een orgelconcert in de Laurenskerk in Rotterdam. Het programma bevat een uitgebreide variatie van orgelwerken en improvisaties waarbij de
klassieke meesters J.S. Bach en A. Vivaldi aan bod komen. Verder vertolken ze werken van de legendarische organisten F. Asma en K.J. Mulder en tenslotte laten de organisten werken van eigen hand horen. Gert van Hoef speelt
een improvisatie over ‘Hoe groot zijt Gij’ en Martin Mans brengt de Katarina Symfonie ten gehore. Martin sluit het
programma af met een improvisatie over passie- en paasmelodieën. Een concert in de Laurenskerk is een ware
belevenis vanwege het overweldigende orgel met de eindeloze registratiemogelijkheden. Schijnbaar moeiteloos
schakelen de musici van ingetogen volume naar het volle werk, waarbij de chamades (Spaanse trompetten) er nog
een schepje bovenop doen. De organisten wisselen elkaar achter de klavieren af. Gert van Hoef bijt het spits af met
een werk van Feike Asma ‘Waarheen pelgrims’.

Zaterdag 12 maart geven
de bekende organisten
Martin Mans en Gert van
Hoef een orgelconcert in
de Laurenskerk in Rotterdam. Aanvang: 15.00
uur, deuren open 14.15
uur. Locatie: Laurenskerk, Grote Kerkplein 27,
Rotterdam. Parkeertip:
Sint Jacobsplaats.
Toegang in de voorverkoop: 15 euro (Aan de
kerk 16,50 euro). Leden PCOB, KBO en ANBO: 12,50 euro. Rotterdampas: 10 euro. Kinderen t/m
11 jaar gratis. Reserveren: www.martinmans.nl of 06-25391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Donderdag 17 maart

Gratis taxatiedag in Kunstuitleen Rotterdam

Concerten Sinfonia Rotterdam in maart

Sinfonia Rotterdam geeft drie concerten in maart. Sinfonia Rotterdam speelt samen met Sercan Halili (kemençe)
twee composities speciaal geschreven voor de kemençe (een driesnarig instrument). De barokdansen uit de Holbergsuite (Grieg) en het Greensleeves uit de St Paul’s suite (Holst) maken deze mix van Oost en West compleet.
Zie voor de data van de concerten elders op deze pagina’s.

Hanneke Rouw verzorgt eerbetoon aan Bach

Een dag voor diens geboortedag geven jong talent op de cello, Hanneke Rouw en organist-titulair van de St.
Lambertuskerk, Eric Koevoets, een waar eerbetoon aan de bron van alle muziek, Johann Sebastian Bach! Hanneke
speelt de 2e en 3e Cellosuite, Eric speelt Praeludium et Fuga in a BWV 551 en Praeludium et Fuga in d BWV 539.
Hanneke Rouw had een succesvolle tour met alle cellosuites van Johann Sebastian Bach in Nederland. Deze was
zo succesvol, dat zij nu niet alleen door Nederland, maar ook door Groot-Brittannië, Italië en Duitsland zal touren.
Eric Koevoets geniet landelijke bekendheid met zijn opnames van de orgelwerken van Bach op moderne orgels. Dit
belooft dus wat!

Aanmelden voor gratis taxatiedag

Op donderdag 17 maart organiseert Kunstuitleen Rotterdam in samenwerking met de experts van veilinghuis Vendu Rotterdam, een gratis taxatiedag. Om de dag in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat geïnteresseerden
zich van tevoren aanmelden. Dit kan eenvoudig via de afsprakenmodule op de website van www.vendurotterdam.
nl. Hier is ook aan te geven welke voorwerpen worden meegenomen om te laten taxeren. Om zoveel mogelijk
mensen de kans te bieden hun voorwerpen te laten beoordelen, wordt gevraagd niet meer dan drie voorwerpen
mee te brengen. Eventueel kunnen getaxeerde voorwerpen ter plaatse door de taxateurs worden ingenomen voor
de aankomende veiling bij Vendu (zie ook elders op deze pagina’s).

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. Met uw ZD-code
kunnen zij de keuring digitaal voor u indienen.
Keuringsdagen oogarts: elke zaterdag. Kosten €90
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)

Donderdag 17 maart organiseert Kunstuitleen Rotterdam in samenwerking met de experts van
veilinghuis Vendu Rotterdam, een gratis taxatiedag. De ervaren en deskundige taxateurs van
Vendu Rotterdam geven kosteloos advies over meegebrachte voorwerpen, zoals schilderijen,
zilver, juwelen en horloges, Art Deco, Aziatische kunst en Chinees porselein. De taxatiedag is in de
expo van Kunstuitleen Rotterdam, Goudsesingel 268, tussen 10.00 en 16.00 uur. Zie ook elders op
deze pagina’s voor meer details.

Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart
Vier het voorjaar met Sinfonia Rotterdam

Sinfonia Rotterdam geeft, onder leiding van Ender Sakpinar, in maart drie concerten. Vrijdag 18
maart in de Nieuwe Kerk, Den Haag (Aanvang: 20.15 uur), zaterdag 19 maart in de Doelen, Rotterdam (Aanvang: 19.30
uur) en zondag 20 maart
in het Wereldmuseum,
Rotterdam (Aanvang:
15.00 uur, uitverkocht).
Kaarten: sinfoniarotterdam.nl/concert/volksmuziek-en-dansen-2/ of
scan de QR-code Prijzen:
volwassenen: € 25 euro
/ jongeren tot 26 jaar:
€ 10.

Adverteren in de meest gelezen k

Ech wel!

Bel 0180-820244
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zondag 20 maart
Eerbetoon aan Bach in Lambertuskerk

Jong talent Hanneke Rouw speelt zondag 20
maart in de Lambertuskerk de tweede en derde
Cellosuite van J.S. Bach. Met medewerking van
Eric Koevoets op orgel. Aanvang: 15.15 uur.
Toegang vrij. Donatie van harte welkom (adviesbedrag 10 euro). Vooraf aanmelden mogelijk via
www.venster-op-muziek-lambertus.com/ Zie ook
elders op deze pagina’s.

Leefgoed De Olifant en restaurant De Dames weer helemaal open

Zaterdag 16 april
Johannes Passion in Prinsekerk

De Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Halleluja organiseert voor zaterdag 16 april een
concert in de Prinsekerk aan de Schepenstraat 69 in Rotterdam. Bezoekers kunnen genieten van
de uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Aanvang: 15.00 uur. Entree:
25 euro. Kaarten te bestellen via www.kcovhalleluja.nl

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in
IJsselstein

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

krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Leefgoed de Olifant, restaurant De Dames, ze mogen weer en nu op volle kracht. Ze gaan vanaf 1 maart ook
open op maandag en dinsdag van 11 tot 17 uur. Na een wandeling door het Hitlandpark kunt u er terecht voor
een kopje koffie of thee met gebak of appeltaart en natuurlijk voor de lunch met een nieuwe lunchkaart. De
andere dagen is het Leefgoed en het restaurant open van 11 tot 22 uur en de keuken sluit om 21.30 uur. Zondag
zijn Leefgoed en restaurant open tot 18.00 uur. Kom eens langs en maak een keuze uit de mooie gerechten van
de nieuwe kaart. De Dames serveert ook een 3-, 4- of 5-gangenmenu. Kijk voor de menukaart of reserveringen
op www.leefgoed.nl

Uitvoering Johannes Passion met barokorkest

Onder begeleiding van barokorekst Florilegium Musicum
wordt zaterdag 16 april een uitvoering van de Johannes
Passion gegeven in de Prinsekerk. Het concert staat onder
leiding van dirigent Michel Poels. Evangelist is Gerben Houba.
De Christus-figuur wordt vertolkt door Niklaus Kost. Andere
solisten zijn Titia van Heyst (sopraan), Petra Ehrismann (alt)
en David Visser (bas). Zie elders op deze pagina’s voor meer
informatie.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

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

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere 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.

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?

s
i
t
a
Gr alyse
an
bril t/m

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
oogmeetkundige en multifocaalspecialist.
Wij zijn geopend! ß 1,5m à Tel. 010 236 1939
P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl ! Metrohalte Hesseplaats

2
202
031
3
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‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

www.lichtjessophia.nl

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

ELLEN VERKOELEN COLUMN

    



      
       
    
  
   
   
     
 
    
    
      
  
   
   
     
    
     
 
  
    
      
       
   
    
     
   
    
    
   
    
    
   
   
     

       
     
    
     
     
       
    
    
   
    
   
  
 
  
     
    
  
    
    
       
    
     
      
   
    
     
   
     
   
       
   
    
    
 

         



Serge Cariou





  
   
 
   
 
Ellen Verkoelen is
Fractievoorzitter en
lijsttrekker van 50PLUS
Rotterdam.
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Coomans, een juweel van een zaak
Grand Hôtel Coomans café restaurant Rotterdam was gevestigd
in de Hoofdsteeg, bekend bij elke Rotterdammer. Mijn vader
werkte er in de jaren dertig, als oberkelner, of was hij gerant? Ik
weet het niet precies, ik was nog een kleuter.
Wel weet ik dat hij weinig vrije dagen
had, maar op menige woensdagmiddag nam hij mij en mijn oudere
zusje Lijnie mee naar de Cineac op de
Coolsingel. Daar stond voor de ingang
een man met een stapel kinderkrantjes,
die werden uitgedeeld aan apen zoals
ik: ‘Doe Mee’ heette dat fenomeen
en er stond een mannetje op de cover
met zo’n stekelige baard met van
die rechtuit sprietjes. Binnen, op het
ﬁlmdoek, mijn favoriet Popeye the
Sailorman die, als hij de krachtpatser
moest uithangen, een blik spinazie te-

Gesmolten geld

voorschijn toverde en dat met zijn ene
vuist open kneep waarna een dikke
straal groene brei in zijn uitgestoken
onderkaak verdween! En dan ging
het los, met allebei zijn knuisten op
de booswichten! Zó heb ik een prakje
spinazie leren eten!
Violist
Coomans was een juweel van een
zaak, veelal voor bezoekers uit de
gerenommeerde klasse. Er traden
bekende orkesten op en solisten van
naam, van wie ik geen enkele zou weten, maar ik herinner me een verhaal
van mijn pa over een violist die tijdens
een optreden een paar pasjes van het
lage, van enkele treetjes voorziene,
podium wilde stappen. Hij struikelde,
met desastreus gevolg. Hij viel voorover, probeerde zijn val te breken met
één arm. In zijn andere hand hield hij
zijn kostbare viool omhoog en kwakte
met zijn gezicht op de vloer. Dat gelaat was daarna lang ontoonbaar.
Kokhalzen
Een andere belevenis voor mij was

de sinterklaasviering in een grote
zaal van het restaurant. Omstreeks
1939 mocht ik als kleuter mee naar
de Goedheiligman van Coomans.
Thuis, in de Essenburgstraat 41b,
zat ik in de keuken achter een beker
melk die ik van mijn moeder moest
leegdrinken alvorens, goed ingepakt,
mee te mogen naar dat spannende
avontuur; ik denk nog te weten dat ik
een heel klein beetje koortsig was en
mijn moeder was altijd erg bezorgd
voor me. Het probleem was dat ik al
bij het eerste slokje moest kokhalzen:
de melk was zuur! Niet heel erg,
slechts een klein beetje, maar voor mij
bijna de beker van Socrates. Echter,
ik moest me niet aanstellen, vooruit,
opdrinken! Weet je wat, een lepeltje
suiker erdoor roeren. Dat was nog
erger. Ik weet niet meer of die gifbeker
echt is leeg gedronken, zeker is dat ik
wel in die grote zaal ben geweest. Of
ik Sinterklaas van dichtbij heb gezien?
Het is zelfs ondenkbaar dat ik op zijn
schoot zou hebben gezeten, ik was een
heel verlegen knulletje dat, zoals het
gezegde luidt: regelmatig aan moeders
rokken hing.
Verbijsterd
Over rokken ‘gesproken’; van het hele
sinterklaasgebeuren is me één ding het

Zo zag Coomans eruit voor de Tweede Wereldoorlog

meest bijgebleven. Ik zat nieuwsgierig
rond te kijken, ergens langs een looppad in de zaal, toen een in mijn oogjes
oude vrouw, want met grijs haar, langs
kwam lopen. Ik keek haar na en zag
dat ze, duidelijk van het toilet komend,
haar roze ballononderbroek over
haar jurk had opgetrokken. Ik was
verbijsterd. Blijkbaar had niemand het
opgemerkt, of de gemiddelde Nederlander had destijds een minder sociaal
gevoel voor humor.
Niet eens zo lang na dat sinterklaasfeest, om precies te zijn zes weken
voor het bombardement op Rotterdam
(gelezen in een boekje van Peter
Troost), is het Grand Hôtel Coomans

in de toen heersende crisistijd gesloten. Wel met een groots afscheidsfeest
voor de vertrouwde clientèle. Niet
beseffend dat na die luttele weken de
nazi’s het trotse Coomans tot puin
zouden verbrijzelen. Mijn vader heeft,
toen de rookwolken waren opgetrokken, nog in de chaos rondgekeken en
vond tussen de resten van zijn kantoortje een handvol met teer samengesmolten munten, als wrange herinnering aan een voorgoed gedeukte mooie
carrière bij een droomrestaurant.
Chris Bezooijen
C.Bezooijen2@kpnplanet.nl

Rijnmond
vanuit de wolken
17 juni 1964. Het Sophia Kinderziekenhuis aan de Gordelweg en het Noorderkanaal bestaat 100 jaar. Het ziekenhuis is vernoemd naar koningin Sophia en
startte aan de Hoogstraat in 1863. Daarna was het gevestigd in de Dirk Smitsstraat (1866) en vervolgens verhuisde het in 1876 naar de Westersingel (tot
1937). Na een fusie in 1934 met de Zuigelingen Vereniging Rotterdam werd een nieuw kinderziekenhuis gebouwd aan de Gordelweg. Het ziekenhuis maakt
thans deel uit van het Erasmus MC aan de Wytemaweg.(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

pagina 16

Dinsdag 8 maart 2022

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

*

Plavuizen verwijderen,
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

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.

Flitsabortus, Voltooid leven wet, Euthanasiewet,
LHTBIxx propaganda, Genderideologie,
Stikstofcrisis, CO2 Hysterie, Boeren wegpesten,
Toeslagenaffaire onopgelost, Zonneweiden,
Woningnood, QR code, Vaccinatieplicht,
Coronatestplicht, Kerncentrales, Discriminatie
ongevaccineerde burgers, Nieuwe wereldorde,
EU belasting, EU leger, enz.

Rotterdammers sta op en laat
weten dat je dit niet wil.
Kies JEZUS LEEFT. De partij van
liefde en integriteit.
Geen valse beloftes, Tweedeling of polarisatie en geen
QR samenleving, Woningen voor starters,
Gratis parkeren, Lokale (bindende) referenda,
Geen abortuskliniek, Armoedebestrijding, Bescherm de
boer, Geen kerncentrales, Geen nieuwe wereldorde,
Geen EU belasting, Geen EU leger

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS
OP VOORRAAD

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u
hierin te begeleiden.

Rutte, Kaag, Hoekstra, Segers
gaan gewoon verder:

thee of koffie

op z’n

rotterdams

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

met deze 6 onderzetters
voor

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

24 uur per dag bereikbaar

bezorgkosten 4,25

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

#samenvoordieren

14,95

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl
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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 1990, 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

De Oud-Rotterdammer Koffiemok
Helemaal nieuw! De
enige echte ‘De OudRotterdammer Koffiemok’ voor een lekker bakkie pleur. Een uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

Prijs per stuk:

€ 14,25
€ 24,25

€ 7,50

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 Oud-Rotterdammer Koffiemok plus
onderzetters:

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!
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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.

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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord Een echte Rotterdammert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Rotterdamse Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

De Rotterdamse Hand
in Handdoek

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
7,95
45,00
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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KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

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

De Oud
Uitgeverij De Oude Stad zoekt:
Allround Medewerker Verkoop (m/v)
die zich wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.
Fulltime / Parttime. (leeftijd en ervaring onbelangrijk!)
(Zin om te werken een pré)
Uw werkgebied ligt voornamelijk in de regio Rotterdam.

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

1198,-

De Oud-Rotterdammer verwacht van u
enthousiasme en hart voor de krant, de lezer én de klant.
Daarnaast bedienen wij onze lezers via de webshop van
De Oud-Rotterdammer met algemene en unieke producten.
Uw werkzaamheden bestaan uit het telefonisch verkopen van
advertenties en verder het beheren en uitbreiden van onze
webshop en sociale media kanalen.
Heeft u een positieve instelling, zin om veel te leren en
lekker veel doorzettingsvermogen, reageer dan!
Mail uw motivatie en C.V. naar: faisal@deoudrotterdammer.nl

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

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

. Wij informeren u op

deze pagina over allerlei juridische, fiscale en financiële zaken met name op
het gebied van erfrecht, erfbelasting en de afwikkeling van nalatenschappen.
Misschien heeft u zelfs al eens gebruik gemaakt van onze spreekuren of een
telefonische vraag gesteld.
Sinds kort is de tweede druk van ons boekje Nalaten zonder kinderen
verschenen. In dit boekje ondersteunen we mensen zonder kinderen bij het

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

financieel zelfstandig blijven tijdens hun leven. Ook informeren we hierin over
het voorkomen van erfbelasting en over de zaken waar mensen zonder kinderen
wat het erfrecht (en dus hun nalatenschap) betreft aan moeten denken. Anders
gezegd: aan de orde komt waar u aan moet denken bij de voorbereiding van uw
nalatenschap en wat er komt kijken bij de afwikkeling daarvan.
Heeft u belangstelling voor dit boekje dan kunt u dit via de site van Akto of telefonisch
aanvragen of afhalen op een van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren. Onze spreekuren
houden wij in Lansingerland, Rotterdam-Schiebroek, Rotterdam-Prinsenland en Spijkenisse.
Het is verstandig om hiervoor een afspraak te maken. Bel hiervoor: 010 313 08 23.

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

Contact
tel: 010 – 313 08 23
mail: info@akto.nu
www.akto.nu
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Het Depot
We hebben het zien bouwen, uit
de grond zien herrijzen als het
ware. We kwamen er vrijwel
dagelijks langs of zagen de vorderingen vanuit de wijk waar we
woonden, bij een wandeling of bij
het boodschappen doen.
Het Depot. De zilveren slakom, waarin ruim
250.000 werken uit het bezit van museum
Boijmans van Beuningen worden bewaard.
Er was vooraf veel gedoe, buurtgenoten
klaagden over de schittering van de gevelplaten, die ook niet bevorderlijk zou zijn
voor de genezing van de zieke kinderen in
het aanpalende Sophiakinderziekenhuis. De
straat voorlangs werd voor een paar jaar afgesloten. Men verzon bijnamen, maar kwam
niet verder dan het fantasieloze De Pot.
Terwijl het Depot gebouwd werd, sloten een
paar musea hun deuren. Museumschip de
Buffel was al langer verdwenen, evenals het
historisch museum De Dubbelde Palmboom
en het prentenkabinet Atlas van Stolk.
Museum Rotterdam verhuisde van het
enige historische pand van Rotterdam, het
Schielandshuis, naar het door Koolhaas als
een vierkante wolk ontworpen Timmerhuis,
waar het een zieltogend bestaan leidde en
tenslotte maar helemaal werd gesloten. Ach,
de betreurde Deelder schreef het al in zijn
visionaire Rotown Magic: ‘Rotterdam is
niet te ﬁlmen / de beelden wisselen te snel
/ Rotterdam heeft geen verleden / en geen
enkel trapgevel.’ Aan het erfgoed van Rotterdam wordt nog dagelijks gebouwd.
Als klap op de vuurpijl werd ook museum
Boijmans van Beuningen voor een jaar of
tien gesloten. Maar gelukkig hebben we
nu het Depot. Op de Markthal waren we
al uitgekeken, maar nu staat er weer een
bezienswaardigheid die glimt en schittert als
een achtste wereldwonder.
Uiteindelijk dan toch eens een kijkje
genomen in wat we met enige spanning
en nieuwsgierigheid hebben zien ontstaan.
Gelukkig konden we met de Rotterdampas
voor 0 euro naar binnen. Jaja, Rotterdam
zorgt wel voor zijn armoedzaaiers. Indrukwekkend interieur, veel glas, staal en beton,
een brok techniek, een prachtige trappartij,
schitterende uitzichten op de stad, die zich
als één kolossale trapgevel manifesteerde.
Knap om zoiets te maken. We waren onder
de indruk. Voor de kunst hoef je er niet
heen, want daarvan zie je meer niet dan
wel. Een rondgang door het Depot brengt
je telkens voor een etalage waarvan je zelf
het licht mag aandoen, maar waar niet veel
meer te zien is dan in stellingen en rekken
opgeslagen kunstwerken. Er is wel een app
waarop de voorraad (deels) is te zien, maar
dat kan thuis op de computer ook. Tot onze
verrassing ontwaarden we daar de Handtekeningmachine van Axel van der Kraan uit
1978. Het moet een halve eeuw geleden zijn
dat die in werking is geweest.
Om ons bezoek te vieren togen we naar het
restaurant op het dak. Jonge berkjes stonden
te beven in de gure wind. Na de wat prijzige
lunch citeerden we spontaan de bekende
regel uit het gedicht Made in Madurodam
van C.B. Vaandrager: ‘De kroketten in het
restaurant zijn aan de kleine kant.’
Rien Vroegindeweij (vroegius@gmail.com)
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Het stukje van de Putsebocht
met links de Dordtselaan. Foto
Jan de Leeuw

Nieuwtjes bij
de koffie
Van de Putsebocht en omgeving herinner ik mij nogal wat feitjes uit mijn jonge jaren. Een bijzondere straat van nog geen kilometer lengte, met aan beide kanten bewoners en bedrijven
van allerlei slag. Niet te vergeten de 1015 zitplaatsen tellende gereformeerde Putsepleinkerk (1901-1980) op de hoek Putsebocht/Blazoenstraat met daarnaast de protestant christelijke kraamkliniek Putseplein (1974 gesloten), waar vele honderden baby’s zijn geboren.
Het bekendst was voor mij op nummer 12 de apotheek van J.C. Pelle,
aan het begin van de ‘bocht’, naast
de hoekwinkel van een van de vijf
vestigingen van manufacturenhandel A.P. Martens & Co op het adres
Hillevliet 1. Regelmatig moest ik
van moeder naar de apotheek. Niet
alleen voor medicamenten voor haar
of mijn broertjes en zusjes, maar
ook voor kokoszalf om de massale
uitspatting van jeugdpuistjes in
mijn gezicht en hals te genezen.
Als tienjarige en vele jaren daarna
schaamde ik me kapot voor de rode
gezwelletjes, zeker als er meisjes in
mijn richting kwamen.
Puistenkop
Restanten van de zalf lieten zich
moeilijk verwijderen, zodat ik
nogal eens met witte vegen op mijn
wangen en voorhoofd rondliep.
Veel hielp de zalf niet, want ik
hield tot diep in mijn twintigste levensjaar last van een ‘puistenkop’,
zoals ik nogal eens werd benaderd.
Over pesten op school gesproken.
Jan de Leeuw (janentuula@gmail.
com) werd 9 januari 1951 geboren
op het nog bestaande adres Putsebocht 126 (bij het voetbalpleintje)
en woont al jaren in Hoogvliet.
Toeval of niet, in de Kapittelhoek,
naast het huis van mijn al jaren

De andere zijde van de Putsebocht tussen Resedastraat en Dordtselaan. Foto Jan de
Leeuw

overleden schoonouders. “Mijn
geboortehuis was boven de winkels
op het stukje Putsebocht tussen de
Dordtselaan en de Resedastraat.
Met onder meer de banketbakkerswinkel van J.A. Arkensteyn en
de keurslagerij van H.J. Hoefmit”,
meldt De Leeuw. Hij speurt naar
gegevens over de omgeving waar
hij opgroeide. “Ik wil graag weten
wanneer deze huizen gebouwd zijn.
En ook of er foto’s zijn van dit gebied, maar dan zonder bebouwing.”
De Putsebocht is in fases gebouwd
en kreeg die naam in 1900.
Dordtse Bazar
Een andere bijzondere winkel,
gevestigd op de hoek Violierstraat/
Putsebocht, was de Dordtse Bazar.

Je kon er huishoudelijke artikelen
en ook stoelen, tafels, kofﬁemachines, bestek, glazen enzovoorts
huren voor feest of receptie. In de
loop der jaren groeide het bedrijf
van Thea Meijer en haar man uit
de Putsebocht. In Oud-Zomerland
werd een nieuwbouwpand betrokken voor verhuur van complete mobiele veldkeukens. Destijds uniek
voor Nederland. Af en toe liep ik
er binnen als ik in IJsselmonde was
en dronk een bakkie troost bij gastvrije Thea. Ze vertelde soms leuke
nieuwtjes, die ik soms gebruikte in
de krant. Zo werd het aangename
aan het nuttige gekoppeld.
Dat ik veel weet van Bloemhof,
komt doordat ik in de jaren zeven-

tig secretaris was van buurtvereniging De Stokroos. Jan Sjerp, ‘ome
Jan’ voor iedereen uit de Stokroosstraat, was vanaf de oprichting in
1945 meer dan 25 jaar voorzitter, kampleider en de kunstzinnige aanvoerder van de jaarlijkse
straatversierploeg. Daar werden
fraaie ereprijzen mee gewonnen
door deelnemers van de competitie
‘Straatversieren en Elimineren’ van
het Rotterdamse comité Nationale
Belangen. Op het hoogtepunt deden
er zo’n 45 straatverenigingen aan
mee. Als bestuurder van de RCB
(Rotterdamse Centrale voor Buurtverenigingen) was ik een aantal
jaren jurylid.
Het bezoeken, op de vooravond
van Koninginnedag, van de
feestelijk versierde en verlichte
straten en pleinen gebeurde in twee
etappes. Voor het vervoer was een
speciale taxi beschikbaar. Van deze
brok naoorlogse vlijt en cultuur is
niets meer over. Na het op slinkse
wijze plunderen van de verenigingskas (dik 20.000 gulden) door
een onverlaat, ging de club failliet,
maar maakte als De Klimroos
een herstart. De vereniging had
de schoolzolder ingewisseld voor
een gebouw van Gemeentewerken
achter de poort Putsebocht 185.
Tombola
Ik kende veel winkeliers in de buurt
en haalde bij hen tombolaprijzen
op voor de jaarlijkse feestavond in
Verzamelgebouw Zuid. Vriend en
medebestuurder Jan Schenk en ik
bezorgden eerst in elke winkel een
bedelbrief om daarna te gaan oogsten. We beloofden de winkels in
het programmablad te vernoemen
als sponsor. Vrijwel alle winkeliers
schonken cadeautjes of waardebonnen.
Zwaar beladen zeulden we die over
de vier trappen naar boven in de
school op het Ericaplein, waar zich
het clubhuis bevond. Op de vooravond van het jaarfeest, moest alles
weer naar beneden voor transport
naar de feestzaal. Gelukkig was
daar een lift.
Reacties: reinwol@outlook.com

Putsebocht aan het eind van de Blazoenstraat met de Putsepleinkerk. Foto verzameling Rein Wolters
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PVDA: OUDEREN VOOR DEZELFDE PRIJS NAAR
EEN KLEINERE HUURWONING IN EIGEN WIJK

ROTTERDAM – De Partij van de Arbeid wil dat
ouderen met behoud van dezelfde huurprijs in
een kleinere woning in hun eigen wijk terecht
kunnen. De Tweede Kamerfractie en de PvdA
Rotterdam slaan de handen ineen om dit mogelijk

HET PLAN
Gelijke huur. Daarvoor
maken we afspraken met
Rotterdamse corporaties en

te maken. De sociaaldemocraten pleiten voor het
bouwen van meer seniorenwoningen in de wijk,
hulp bij verhuizen én het koppelen van jongeren

particuliere verhuurders.

aan de grotere woningen die vrijkomen.

met weinig voor senioren
geschikte woningen.

Richard Moti, lijsttrekker PvdA Rotterdam: “Het is eigenlijk
te gek voor woorden dat ouderen vaak meer gaan betalen als
ze kleiner willen wonen. Dat weerhoudt hen ervan om de
stap te zetten. Zo houden ze tegen hun eigen zin grote
woningen bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor gezinnen.
Daarnaast zien mensen vaak op tegen het regelwerk dat erbij
komt kijken en komt het te vaak voor dat er geen geschikte
woning in de eigen wijk beschikbaar is. Daar wil de PvdA
verandering in brengen.”
Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt dat er nog te veel
regels in de weg staan om deze doorstroming mogelijk te
maken. Daarom heeft hij vragen gesteld aan de minister voor
Wonen.
Richard Moti: "Met onze voorstellen zorgen we voor een
win-win situatie voor zowel onze oudere bewoners als voor
jonge starters en gezinnen. Zo zorgen we ervoor dat
iedereen een fijne en betaalbare woning kan krijgen".
.

Bouwen in eigen wijk. We
zorgen voor
seniorenwoningen in buurten

Praktische hulp bij verhuizen
voor ouderen: opruimen,
inpakken, transport,
uitpakken en het regelen van
adreswijzigingen.
We helpen met zoeken. Niet
iedereen is even vaardig waar
het gaat om het zoeken of
aanmelden voor een nieuwe
woning. Vaak moet alles via
internet en dat is soms te
ingewikkeld.
Jongeren koppelen aan een
grotere woning. Wanneer
een starterswoning of
eengezinswoning vrijkomt
worden jongeren of gezinnen
die groter willen wonen
actief benaderd.
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Oproepjes

Dinsdag 8 maart 2022

pagina 21

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

Rudolf de Waard
Ik zoek Rudolf de Waard (1938). Wat
kan hij ons vertellen over de hulp die
zijn vader als huisarts heeft geboden
aan de gewonden, die zijn gevallen bij een explosie in Rotterdam
Bergpolder in (1945)? Pieter Bouwen
de Waard, arts geboren te Rotterdam
op 17 december 1907, overleden op
31 mei 1961 en gehuwd te Hillegersberg op 19 april 1934 met Catharina
Elizabeth Geertruida de Puij, geboren
te Rotterdam op 23 maart 1909. Vanaf
1934 tot en met 1955 wonende aan
De Savornin Lohmanlaan 80a. Daarna
van 1956 tot en met 1975 aan de Van
Hoytemalaan 3, Hillegersberg.

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

Opa en de razzia
Mijn grootvader (11-06-1906) Johannes
Laurens Larssen (roepnaam Joop) is bij
de razzia op 10 en 11 november meegenomen. Hij woonde toen met zijn vrouw
in de Obreenstraat in Rotterdam. In de
oorlog werkte hij op de Noordsingel als
bewaker. Later ging hij bij de brandweer.
Mijn vader en ik proberen te achterhalen
waar hij in Duitsland verbleef in de oorlog. We hebben wat foto’s waar mijn opa
op staat. Ze zijn op dat moment bevrijd.
Wellicht weten mensen waar deze foto
genomen is of herkennen mensen.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com
Foto-expositie verlengd
Goed nieuws voor wie de fotoexpositie over de Groene Hilledijk
en de Beijerlandselaan nog niet heeft
gezien. De foto-expositie is verlengd
tot 1 april 2022. Vanaf 5 maart zijn
er ook foto’s te zien van Hillesluis en
Bloemhof. Onder andere de Kiefhoek.
Tevens worden er ﬁlms over Rotterdam Zuid gedraaid, met aandacht voor
de Afrikaanderwijk, Tweebosbuurt,
de stoomtram, Beijerlandselaan, Hillesluis en Vreewijk. De openingstijden
van de foto-expositiewinkel aan de
Groene Hilledijk 149a zijn van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Tinus en Bep de Does
Korte Kromhout 50
3075 DM Rotterdam
010-4855318 of 06-15668177

Sven Larssen (s.l.larssen@ziggo.nl)

Foto’s Charlois
Vroeger woonde ik op Charlois. Daarom ben ik op zoek naar oude foto’s.
Via Ons Charlois heb ik er al heel wat
gevonden. Ik ben nog op zoek naar
foto’s van de oude Schulpweg van
voor de oorlog. Met name de bakkerij Koetsier en de arbeidershuisjes
ernaast; de lage nummers 27-33. De
huisjes tegenover de koekfabriek van
Doorn. Ik hoop dat u mij kan helpen.
Fenna van Brummelen
fvanbrummelen@kliksafe.nl
Gezocht: Petembleem Stoomsleepdienst Mars
Verzamelaar zoekt al heel lang een
petembleem van de vroegere Stoom-

sleepdienst Mars uit Rotterdam. Hoop
dat iemand mij kan helpen aan zo’n
petembleem. Heb ook interesse in andere scheepvaartspulletjes. Alle hulp
wordt zeer gewaardeerd en kosten
worden vergoed.
D.P.G. van der Horst
dpg.vanderhorst@chello.nl
Naam van bedrijf
In de wijk Feijenoord was in de jaren
70 een stoffenfabriek/naaiatelier gevestigd. Waarschijnlijk al vanaf 1950.
Ergens in de buurt van de Persoonskade of Persoonshaven/Nassaukade?
Weet iemand de naam van dit bedrijf?
H. van Bokkem

scarstens_@hotmail.com
Foto’s gezocht voor levensverhaal
Mijn moeder, Bernhardina Kames,
werd 1 augustus 1925 geboren in Rotterdam. Haar moeder Maria Kames
was ongehuwd en in die tijd waren
er geen uitkeringen. Zij moest dus
werken en haar kind in een tehuis
onderbrengen. De eerste jaren was
dat in Bergsteyn aan de Grindweg 13
in Hillegersberg en later in St. Lucia
en de Bosjeskerk in Rotterdam. Ik
zou heel graag foto’s en verhalen van
deze tehuizen krijgen uit de periode
1925-1939. Ik schrijf mijn moeders
levensverhaal en hoop uiteindelijk
haar vader te vinden.

Bijzondere foto

T.J. Priem
tpriem@ziggo.nl
Havenstad Operette zoekt
versterking
Kan je nog zingen, zing dan mee!
Bij de Havenstad Operette. Wij zijn
een enthousiaste, gezellige groep van
25 mannen en vrouwen, we zingen
vierstemmig een gevarieerd repertoire
van operette, musical en lichte popmuziek. We zoeken bassen/baritons;
tenoren; sopranen en alten. Behalve
samen zingen is voor ons interesse in
elkaar en gezelligheid heel belangrijk.
U wordt dan ook met open armen
ontvangen. We repeteren woensdag
van 19.30 – 22.15 uur in Huis van de
Wijk Orient, Kobehof 5, 3067 MC
Rotterdam. U wordt ontvangen met
een kopje kofﬁe en muziek ligt voor
u klaar, dus schraap uw keel en kom
eens langs om te luisteren of meteen
mee te zingen!
Georgette Molendijk-Roosa
penningmeester Havenstad Operette
groosa@hetnet.nl

In een oud lijstje van de kringloop,
verstopt achter een prent, vond ik deze
prachtige foto. Het lijstje had een label
van lijstenmaker G.A. Alers aan de
Groene Hilledijk 167 in Rotterdam.
Kent iemand misschien de mensen op de
foto? Naar mijn inschatting moet de foto
in of vlak na de oorlog genomen zijn.

Foto’s dameskapper
Op de Brielselaan heeft lang een dameskapper gezeten. Kapsalon Harts.
Wie weet daar nog iets van of heeft
foto’s? Ik hoor het graag!

Cecile Gieben
spamelarijsoord@hotmail.com

Karin Harts
karin@harts.nl

Maart
agenda
Rondvaarten, Dagen Thema Cruises

• Seafood Cruise

19/3

• High Tea Cruise

20/3

• Uitgebreide Havenrondvaart

26/3

• Dagtocht Tweede Maasvlakte

27/3

• Rotterdam Havenrondvaart
75 minuten

dagelijkse afvaarten

‘t leukste
uitje

op het
water

Kijk op spido.nl
voor tijden en
tickets.
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TANTE POST
Woningnood (2)
Hierbij wil ik reageren op de (altijd
leuke) column van Gerard Cox. Wat
een leuke herinnering over woningnood. En juist op zaterdag 12 februari
las ik in De Telegraaf een artikel met
als kop in heel dikke letters ‘Heibel
om huisvesting’. Wat is er dan in al
die decennia veranderd? Hebben de
Fransen toch gelijk met hun gezegde
‘L’histoire se repète’? Wij zijn getrouwd in 1961 en woonden in Rotterdam, waar je toentertijd in aanmerking
kwam voor een huurappartement als je
getrouwd was en twee kinderen had.
Rara, hoe moest je dat dan voor elkaar
krijgen? Zoals u schrijft, bij familie of
vrienden inwonen. En toen was er nog
geen sprake van arbeidsmigranten,
dat woord bestond nog niet. Ik werkte
bij Heineken en voor zover ik me
herinner hadden die wel eens opties
op enkele plekken in nieuwbouwcomplexen. Zo kwam het dat we een
appartement in Lombardijen kregen,
hoewel we nog geen kinderen hadden.
We hebben er met plezier gewoond
en twee zonen grootgebracht. Volgens
mij had bijvoorbeeld ook Shell in
Vlaardingen zulke regelingen voor
hun personeel en mogelijk hadden
meer grote ondernemingen zo’n overeenkomst. Zou dat nu nog kunnen?
Daniel Coster
d.coster@planet.nl
Hillegersberg
Bij het zien van de foto van de Straatweg in Hillegersberg in ‘Rijnmond
vanuit de wolken’ kreeg ik allerlei
herinneringen; veel goede, maar
ook slechtere. Om met de laatste te
beginnen: de oorlog brak uit met het
bombardement in Rotterdam, de dag
erna zei mijn vader: ”We moeten
hier weg.” Wij (vader, moeder, broer
en ik) woonden in de Prins Frederik
Hendrikstraat achter de Straatweg,
dus vlakbij de spoorlijn en die werden
nogal eens gebombardeerd. We zijn

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.

Historische film uit 1941 over Diergaarde Blijdorp
De nalatenschap aan ﬁlms van Joop Stolk kwam vorig jaar via zijn zoon terecht bij de verzamelaar en publicist van oud
ﬁlmmateriaal, Bas Romeijn. Na de oorlog maakte deze Joop Stolk, als lid van de Rotterdamse Smalﬁlm Liga een groot
aantal ﬁlms in de vorm van speel-, poppen- en documentaire ﬁlms, maar groot was de verbazing van Bas, dat hij tussen
die ﬁlms ook een ﬁlm over de pas gebouwde Diergaarde Blijdorp aantrof. Hij was dus al eerder aan het ﬁlmen, want
die ﬁlm moest gemaakt zijn in 1941, het eerste jaar dat de Diergaarde helemaal klaar was. Joop Stolk was toen 22 jaar.
De 16mm ﬁlm bleek in een perfecte staat. Bij bezoeken aan de websites van het Stadsarchief en de Diergaarde vond hij
geen ﬁlm uit die tijd. Dat was voor Bas aanleiding deze ﬁlm hoogwaardig te laten digitaliseren en er daarna geluid aan
toe te voegen met ingesproken commentaar, zodat het nu een unieke geluidsﬁlm is geworden met schitterende opnamen
van de nog maar pas geopende
Diergaarde. Joop Stolk liet toen
al zien dat hij kon ﬁlmen. De
beelden vertellen heel ﬁlmisch
een verhaal waarbij hij regelmatig
beeldrijm toepast. En ondanks de
Duitse bezetting, zien we zowel de
dieren als de mensen genieten van
de voor die tijd unieke dierentuin,
waarbij de dieren zoveel mogelijk
in een passende omgeving getoond
werden. Opmerkelijk is echter dat
men de beren en olifanten nog wel
diverse circusacts lieten doen.

toen over de Straatweg gaan lopen
naar kennissen, die verder in Hillegersberg woonden. De tram reed
natuurlijk niet. Eerst kwamen we
langs mijn school, tegenover Lommerrijk en toen verder langs de Adriaanstichting, waar veel gevluchte mensen
uit Rotterdam wat te eten en drinken
kregen. Opeens zei mijn vader: ”Kijk
eens om” en wat zagen we, de lucht
was helemaal rood van de brand in
Rotterdam! Ik was net zes jaar, maar
dat zal ik nooit vergeten! Verder altijd
en vooral, na de oorlog, een ﬁjne
jeugd gehad. Op de foto zag ik ook
het Zwarte Plasje, het open zwembad,
dat toen nog op de weilanden uitkeek
en waar de waterhoentjes met je
meezwommen. Het Zwarte Plasje had
en heeft nog steeds een waterpolovereniging SVH, waar we soms feestjes
van hadden in een zaaltje van het Plaswijckpaviljoen aan de Bergse Plas.
Nu woon ik in Spijkenisse, doordat

ik trouwde met een Spijkenisser. We
kregen daar een nieuw ﬂatje, terwijl
er in Rotterdam nog inwoning was.
Ik heb het in Spijkenisse altijd naar
mijn zin gehad en nog steeds, maar
als ik dan deze foto zie, gaat mijn hart
weer open. Je blijft toch altijd een
Rotterdammer!
Gerda Kraak-Mink
Gerda.kraak@outlook.com
Sterk zeemansverhaal (1)
Ik heb genoten en gelachen om het
artikel uit de krant van 22-02-2022
van A.M. Kraaijenbrink. In dit ‘sterke
zeemansverhaal’ zijn echter zoveel
ongelofelijke feiten opgevoerd, dat
het naar het land der fabelen verwezen
moet worden. Een Duitse kleine
coaster van maar 250 BRT had anno
1958 al een crew (inclusief kapitein)
van circa twaalf man. Verder zijn de
beladingsverhalen en maatregelen

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
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Woonplaats
Stuur de bon in een gefrankeerde
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113,
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en vul de bon digitaal in.
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tijdens de reis totaal ongeloofwaardig.
De uitwijkmanoeuvre op zee is ook
verkeerd, tenzij de briefschrijver het
verschil niet weet tussen bakboord
en stuurboord. De extreem onderbezette coaster zou in de eerste de beste
Duitse haven aan de ketting gelegd
zijn. Het is te hopen dat er destijds bij
de rivierpolitie mensen werkten met
een wat minder grote fantasie.
P. Mayringer
ex Kapitein GHV/nautisch expert
pmayringer1941@kpnmail.nl
Sterk zeemansverhaal (2)
Met stijgende verbazing las (en herlas)
ik het artikel “Avonturen aan boord
van een Duitse coaster” van de heer
A. M. Kraaijenbrink. Het artikel roept
bij mij, oud-stuurman koopvaardij,
veel vraagtekens en twijfels op. Ik
begrijp niet goed hoe het mogelijk is
dat een functionaris van de Rivier-

politie Rotterdam aan boord van een
Duitse coaster stapt, het schip afmeert
aan de Stieltjeskade en daarna enkele
reizen meevaart. De heer Kraaijenbrink moet, gezien zijn loopbaan
(een varende functie bij de Rivierpolitie) toch enige nautische kennis
bezitten en op de hoogte zijn van een
aantal basisveiligheidsregels voor
zeeschepen. Tijdens zijn reizen (als
pseudo-bemanningslid!) is sprake van
een onderbemand schip, zowel qua
aantal bemanningsleden als vereiste
diploma’s. Ook is het schip ondeugdelijk (stuurmachine) en tijdens
verschillende reizen onzeewaardig
beladen. K. voert taken uit waartoe hij
niet bevoegd is (wachtlopen) en werkt
mee aan het misleiden van autoriteiten in het Kieler Kanaal. Opvallend
is dat bij al deze vermelde feiten K.
doet alsof zijn neus bloedt. Hij geeft
aan dat hij als politiefunctionaris aan
boord van zeeschepen kwam voor de
bemanningslijsten, maar aan boord
van de coaster kijkt hij daar niet naar
en gedoogt de onveilige toestand. De
roerorder “hard bakboord” die hij
geeft bij een dreigende aanvaring met
een schip dat van stuurboord inkomt,
is volledig verkeerd, tegen alle regels
in en vergroot juist de kans op averij.
De order had moeten zijn “hard stuurboord”. Gelukkig ziet K. eindelijk het
licht. Hij stopt met meevaren, want
“de kapitein riskeerde te veel; en hij
zag mij als bemanningslid, maar dat
was ik niet, hoewel ik mij wel zo
gedroeg.” Wat mij betreft is toen een
groot gevaar van zee verdwenen! De
heer Kraaijenbrink zal nu met pensioen zijn bij de Rivierpolitie en hopelijk geniet hij nog geruime tijd van dat
pensioen. Maar laat hij alsjeblieft niet
op het idee komen nog eens een reisje
op een koopvaardijschip te maken.
Dick Pas (dengpas@ziggo.nl)
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Tante Postbus
Overmaas
Met plezier het artikel over Overmaas gelezen. Mijn gedachten gingen
terug naar mijn jeugd. Als ventje van
10 jaar heb ik het 40-jarig jubileum
van deze club meegemaakt. Met een
elftal leeftijdgenoten mochten wij het
clublied zingen. Na veel oefenen bij
een muzieklerares op de Mijnsherenlaan was het zover. Eerst optreden in
de kantine tijdens de bijeenkomst van
genodigden en daarna een optreden
in het Theater Odeon. Met daarna
een feestavond met o.a Rita Corita.
Ik weet alleen nog hoe het clublied
begon, nl. Overmaas je bent en blijft
mijn glorie. De rest is mij ontschoten.
De voorzitter in die jaren, de heer
Thomas, was een prachtmens. Altijd
zeer betrokken bij de hele club en ik
vergeet nooit hoe hij altijd langs de
lijn stond en zat tijdens de wedstrijden
van Overmaas 1. Ook de familie Brusselers, kantine- en terreinbeheer, maar
ook zijn inzet voor de pupillenelftallen
1
3
4
hebben
een grote2indruk
gemaakt.
Al 5
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met een zeer fijne tijd gehad tijdens
mijn voetbaljaren bij Overmaas.

opstelplaatsen van de trams. Als het
personeel van Van Melle pauze had
kwamen ze een spelletje meespelen.
Het was moeilijk in de smalle ruimte,
maar wij hadden vertier en het was gezellig. Het alternatief was de speelwei
bij het Zuiderziekenhuis. Daar waren
altijd jongens die meespeelden met het
jasje als doelpalen. Je moest uitkijken
dar de bal niet in de singel kwam bij
het bruggetje. Er kwamen ook jongens
die net getraind hadden bij Feyenoord.
Zi jhadden meer techniek. Maar het
ging om de kol en het tijdverdrijf.
Menig junior heeft daar meegedaan.
Drie corners was een penalty.

Wil van Kal
kal017@zonnet.nl
Modelspoorbaan
Wat een mooi verhaal in de krant van
22 februari over de modelspoorwinkel
en de modelbaan van Trix. Dit doet
mij denken aan mijn eerste modelbaan. In de beginjaren zestig, wonend
in Hoogvliet, haalden wij oud papier
op als lid van de GJV. Voor elke kilo
kregen wij een zegeltje van een cent.
Hiervan kocht ik mijn eerste Trix-trein
en nu, 60 jaar later, ben ik nog bijna
dagelijks met deze hobby bezig. Het
heeft al deze jaren nooit stilgelegen.

Oproep verhalen oorlog en bevrijding
Eind april, begin mei willen we weer ruimte in De Oud-Rotterdammer maken
voor verhalen over de Tweede Wereldoorlog en bevrijding. Zeker in deze
roerige tijd zullen bij veel ouderen weer herinneringen aan vroeger boven
komen. Wat oorlog betekent zien we nu bijna dagelijks op televisie. Hoe het
er tussen 1940 en 1945 in ons eigen land aan toeging, kunnen jongeren zich
bijna niet meer voorstellen, maar staat veel ouderen nog helder voor de geest.
Als u er over wilt schrijven of foto’s over heeft, bent u van harte welkom. Eén
waarschuwing vooraf: maak het verhaal niet te lang, want de ruimte in de krant
is beperkt!
Stuur uw bijdragen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113 , 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Henk de Goede
h.goede47@chello.nl

     

Voetballen
KRUISWOORDPUZZEL
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Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs klaarliggen. Ditmaal het boek ‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’,
met foto’s van de Rotterdamse fotograaf Henk Hartog.
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De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de komende gemeenteraadsverkiezingen en luidde:
38

39

40

41

42

Mogen we het 44
rode potlood 45
weer houden?
47

43

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw oplossing voor donderdag 17 maart 12.00 uur bij ons binnen
is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt
de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl.
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Velen stuurden ons50deze51juiste oplossing toe en uit al die goede
inzendingen
hebben we vijf prijswinnaars geloot
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die ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam. Oude en Nieuwe Westen, Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw’
54
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van Bep en Tinus de Does krijgen toegestuurd. Die prijswinnaars zijn: Diana van Nieuwland, A.M. Verheezen, A.D.
61 Schoor en Lies Schokker.
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KRUISWOORDPUZZEL
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1. plaats in Noord-Holland; 7. zuivelproduct; 12. bezit van een boer; 13. ademhalingsstoornis; 14. snelle korte beweging; 15.
77
78
79
80
81
burgerlijke stand (afk.); 17. vulkanisch product; 19. balletje papier; 21. Chinese munt; 22. priem; 24. zijn mond voorbij pratend; 27. gevangen
31. vordering;85
32. deel van een schoen;
82 verblijf; 28. sterk smakend
83 (zurig); 30. uitroep van schildwacht; 84
33. gehoororgaan; 35. gouden dollarstuk; 37. oorhanger; 38. inborst (geaardheid); 41. dorp op Ameland; 42. tropisch vrucht;
86
87
44. verpakking voor vloeibare stoffen; 46. spijslijst; 47. inbreker; 48. huis van lichte zeden; 49. niet koud; 50. motto (gezegde);
52. militair voertuig; 54. Belgische schilder; 56. geladen materieel deeltje; 58. zeer uitbundig lachen; 61. deel van lichaam;
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wijn;
72. in de grond levend zoogdier; 73. heel erg dronken; 76. transient ischemic attack (afk.); 77. Europees kampioen
Chinese munt; 22. priem; 24. zijn mond voorbij pratend; 27. gevangenverblijf; 28. sterk smakend (zurig);
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vankeer
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vordering;
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87.
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king voor vloeibare stoffen; 46. spijslijst; 47. inbreker; 48. huis van lichte zeden; 49. niet koud; 50. motto
2

(gezegde); 52. militair voertuig; 54. Belgische schilder; 56. geladen materieel deeltje; 58. zeer uitbundig
lachen; 61. deel van lichaam; 62. hooiberg; 64. steen; 65. Turkse vorstentitel; 67. tweetal muzikanten;
68. streepjescode (afk.); 70. mousserende Duitse wijn; 72. in de grond levend zoogdier; 73. heel erg
76. transient
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attack (afk.);
Europees
kampioen
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78. in één
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1.dronken;
onrustig heen
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2. ultraviolet
(afk.);77.
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4. transactie
(afspraak);
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74. levenspartner; 75. vertaler; 78. ten aanzien van (afk.); 80. muzieknoot; 82. bruto (afk.); 85. boksterm
(afk.).
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DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!
HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!

PANDHUIS ROTTERDAM
www.pandhuisrotterdam.nl
010-7171777

Proveniersstraat 66-B
3033 CM Rotterdam

Achterzijde Rotterdam Centraal Station

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur
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Verticaal

bibberen; 16. bladgroente; 18. sluw dier; 20. reeks; 21. jongensnaam; 23. neusvocht; 25. dreef met bomen; 26. dierenvacht;
Verticaal 1. onrustig heen en weer lopen; 2. ultraviolet (afk.); 3. flets en mager; 4. transactie (afspraak);
27.5.
frisdrank;
29. voorzegger
van toneelstukken;
32. zeer
nerveus
persoon; 34.8.pulverig;
36. plaats
in Noord-Brabant;
37.
medemens;
6. meteorologisch
instituut (afk.);
7. jonge
carrièremaker;
hete drank
met rum;
9. uitroep
ter aansporing;
United
(afk.);
bibberen;
16. 43.
bladgroente;
18.45.
sluw
dier; 20.
21. (afk.);
kerkelijke
straf; 39.10.
vaarwel;
40.Kingdom
soort puzzel;
42.11.
toespijs
op brood;
onze planeet;
noodsein;
46.reeks;
mejuffrouw
jongensnaam; 23. neusvocht; 25. dreef met bomen; 26. dierenvacht; 27. frisdrank; 29. voorzegger van
51.
griezelig; 53. boomsoort;
54. Europeaan;
55.34.
optisch
hulpmiddel;
56. draagbare
mediaspeler
Apple; 57.straf;
naar benetoneelstukken;
32. zeer nerveus
persoon;
pulverig;
36. plaats
in Noord-Brabant;
37.van
kerkelijke
39. 59.
vaarwel;
40. soort
puzzel; 42.
toespijs 62.
op vader
brood;
onze 63.
planeet;
45. noodsein;
46. mejuffrouw
den;
oevergewas;
60. openbaar
ambtenaar;
en43.
moeder;
zeer kwaad;
66. drinkbeker;
67. deel van huis;
(afk.); 51. griezelig; 53. boomsoort; 54. Europeaan; 55. optisch hulpmiddel; 56. draagbare mediaspeler
69.
houten
drinkbakje;
Koreaans59.automerk;
73. schuifbak;
74. levenspartner;
75.62.vertaler;
aanzien
(afk.); 80.
van
Apple;
57. naar 71.
beneden;
oevergewas;
60. openbaar
ambtenaar;
vader 78.
en ten
moeder;
63.van
zeer
kwaad; 66.82.
drinkbeker;
van huis;
muzieknoot;
bruto (afk.);67.
85.deel
boksterm
(afk.).69. houten drinkbakje; 71. Koreaans automerk; 73. schuifbak;

3

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. zuivelproduct; 12. bezit van een boer; 13. ademhalingsstoornis; 14. snelle korte beweging; 15. burgerlijke stand (afk.); 17. vulkanisch product; 19. balletje papier; 21.
Chinese munt; 22. priem; 24. zijn mond voorbij pratend; 27. gevangenverblijf; 28. sterk smakend (zurig);
30. uitroep van schildwacht; 31. vordering; 32. deel van een schoen; 33. gehoororgaan; 35. gouden dollarstuk; 37. oorhanger; 38. inborst (geaardheid); 41. dorp op Ameland; 42. tropisch vrucht; 44. verpakking voor vloeibare stoffen; 46. spijslijst; 47. inbreker; 48. huis van lichte zeden; 49. niet koud; 50. motto
(gezegde); 52. militair voertuig; 54. Belgische schilder; 56. geladen materieel deeltje; 58. zeer uitbundig
lachen; 61. deel van lichaam; 62. hooiberg; 64. steen; 65. Turkse vorstentitel; 67. tweetal muzikanten;
68. streepjescode (afk.); 70. mousserende Duitse wijn; 72. in de grond levend zoogdier; 73. heel erg
dronken; 76. transient ischemic attack (afk.); 77. Europees kampioen (afk.); 78. in één keer opgenomen
scène; 79. heldendicht; 81. wintervoertuig; 82. verfrissing; 83. neerslag; 84. haarkrul; 86. zenuwachtig;
87. zonder huisvesting.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Verticaal 1. onrustig heen en weer lopen; 2. ultraviolet (afk.); 3. flets en mager; 4. transactie (afspraak);
5. medemens; 6. meteorologisch instituut (afk.); 7. jonge carrièremaker; 8. hete drank met rum; 9. uitroep
ter aansporing; 10. United Kingdom (afk.); 11. bibberen; 16. bladgroente; 18. sluw dier; 20. reeks; 21.
jongensnaam; 23. neusvocht; 25. dreef met bomen; 26. dierenvacht; 27. frisdrank; 29. voorzegger van
toneelstukken; 32. zeer nerveus persoon; 34. pulverig; 36. plaats in Noord-Brabant; 37. kerkelijke straf;
39. vaarwel; 40. soort puzzel; 42. toespijs op brood; 43. onze planeet; 45. noodsein; 46. mejuffrouw
(afk.); 51. griezelig; 53. boomsoort; 54. Europeaan; 55. optisch hulpmiddel; 56. draagbare mediaspeler
van Apple; 57. naar beneden; 59. oevergewas; 60. openbaar ambtenaar; 62. vader en moeder; 63. zeer
kwaad; 66. drinkbeker; 67. deel van huis; 69. houten drinkbakje; 71. Koreaans automerk; 73. schuifbak;
74. levenspartner; 75. vertaler; 78. ten aanzien van (afk.); 80. muzieknoot; 82. bruto (afk.); 85. boksterm
(afk.).

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