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Met piepers langs de deur in de Maasstad
Al jaren lees ik met veel
plezier De Oud-Rotterdammer.
Wat me daarbij opvalt, is
dat er veel artikelen over de
melkboeren en iets minder
over de bakkers zijn gepubliceerd, maar ik heb nog geen
artikel gelezen, of ik heb het
gemist, over de aardappelboer. Terwijl er toch tientallen
aardappelboeren dagelijks
naar Rotterdam trokken om
daar hun handel langs de
deuren uit te venten. Onder
andere vanuit Barendrecht,
maar vooral ook veel aardappelboeren uit de Hoeksche
Waard, kwamen dagelijks de
Barendrechtsebrug over om
in Rotterdam hun handel te
slijten.
Al ver voor de oorlog was mijn grootvader aardappelboer. Samen met mijn
vader hadden ze klantenkringen in de
stad: het Oude Noorden, Bergpolder,
Crooswijk en Kralingen. Iedere week
kwamen ze op een vaste dag bij de
klanten aan de deur. In tegenstelling
tot de melkhandel waren de wijken
niet toegewezen, maar in elke straat
kwamen vaak diverse aardappelboeren. Ieder had zo zijn eigen klanten.
In de crisisjaren was er veel armoede
onder de bevolking. Dat betekende dat
er regelmatig op de pof werd gekocht
en soms moest er op zaterdagmiddag
nog bij klanten langsgegaan worden,
waar de donderdag ervoor aardappelen
geleverd werden, om af te rekenen,
omdat het loon net binnen was. Wachten tot de volgende donderdag had
geen zin, omdat het geld dan vaak al
weer op was.
Voedselbonnen
In de oorlogsjaren werd het steeds
moeilijker aan voedsel te komen en
waren er voedselbonnen waar men
bepaalde artikelen mee kon kopen. Op
Zuid kwamen binnenvaartschepen met
aardappelen aan in de Binnenhaven,
waar de handelaren hun lading konden
afhalen. Soms kwam er een schip uit
Drenthe met veenaardappelen, waar-
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De vader van Aad Booij ging in de oorlogsjaren langs de deuren met aardappelen

van de kwaliteit en smaak een stuk
minder was dan de Zeeuwse kleiaardappelen, die een andere keer per schip
binnenkwamen. De vrouwen wisten
meestal snel wanneer er weer kleiaardappelen waren en dan probeerden
ze die zo snel mogelijk te kopen. Mijn
vader en grootvader reden in de oorlogsjaren met paard en wagen naar de
klanten. Als er kleiaardappelen waren,
stond er vaak een rij klanten achter de
wagen. Wanneer een zak aardappelen
leeg was, ging de lege zak in een andere lege zak. die bij de volle zakken
werd gezet. Als de wagen leger werd,
stonden de mensen te kijken of zij
nog wel wat zouden kunnen krijgen.
Totdat de laatste zak aardappelen
verkocht was en de nog wachtenden
teleurgesteld moesten worden. Dan zei
men: “Maar daar staat toch nog een
zak aardappelen.” Helaas, dat is een
zak met lege zakken. Hierdoor werd
voorkomen dat de klanten gingen
dringen en duwen als ze zagen dat de
aardappelen opraakten. Dit was altijd
een emotioneel moment.
Na de oorlog kwam de wederopbouw
van de stad op gang. In de jaren ‘50
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- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
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uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),
plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

en ‘60 werden op Zuid nieuwe wijken
gebouwd: Pendrecht, Zuidwijk,
Lombardijen en IJsselmonde. Later
werden ook in Noord de nieuwe
wijken Alexanderpolder en Ommoord
gebouwd. Ook in de omliggende
gemeenten zoals bijvoorbeeld in
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan
de IJssel werd flink nieuw gebouwd.
Hierdoor zagen veel aardappelhandelaren nieuwe kansen en nieuwe
klantenkringen. Bovendien werden
de gezinnen weer groter, de omzet
nam daardoor ook toe, evenals dus
het aantal aardappelboeren. De zoons
gingen dan ook vaak bij hun vader in
de handel.
Gezouten
In 1953 kwam er een nieuwe ramp. Op
1 februari dat jaar braken in Zuid-West
Nederland diverse dijken door met
overstromingen en vele slachtoffers
tot gevolg. Ook de voedselvoorziening
vanuit de Hoeksche Waard was niet
mogelijk. In Barendrecht was de dijk
langs de Oude Maas doorgebroken,
waardoor de polder vol water liep. Wij
moesten het huis uit vluchten. In ons
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huis en in het pakhuis vol aardappelen
stond het water ongeveer een meter
hoog. Met een roeiboot werden de
aardappelen uit het pakhuis (en uit het
water) gehaald en naar de dichtstbijzijnde dijk geroeid waar de vrachtwagen stond. Zo kon er in elk geval nog
handel naar Rotterdam. De klanten
waren blij dat er toch nog aardappelen
kwamen, al waren ze dan wel nat door
het brakke water. Vader zei dan tegen
de klant: “Gezouten zijn ze al hoor.”
Geen sportschool
Halverwege de jaren zestig ben ik
ook in de handel gegaan. Grootvader
stopte ermee en ik nam zijn plaats
in en reed dus dagelijks samen met
vader naar Rotterdam. Toen was het
nog gebruikelijk dat de aardappelen
in zakken van vijftig kilo zaten. In die
tijd bestelden klanten in november
soms hun wintervoorraad aardappelen.
Ik herinner me nog dat vader mij, als
jong ventje, vroeg bij een klant in de
Zaagmolenstraat twee zakken van
vijftig kilo op de tweede etage te brengen. Dat was een zwaar klusje; net als
een kolenboer, een aantal trappen op

met vijftig kilo op je nek. Tegenwoordig mag dat van de ARBO niet meer,
vijftig kilo in een zak. De sportschool
was voor mij niet nodig vanwege het
dagelijks sjouwen met aardappelen.
Bezorging aan huis
Maar in de jaren zeventig werd het
steeds moeilijker voor de straathandel,
door de opkomst en concurrentie van
de supermarkten en cash & carries.
Bovendien veranderden de eetgewoontes. Er werden niet meer dagelijks aardappelen gegeten, er werd
meer buitenshuis gewerkt door de
huisvrouwen en de gezinnen werden
weer kleiner. Jongere aardappelboeren
zochten een werkgever en verlieten de
handel. En zo verdween de straathandel bijna volledig. Jammer, want
het was soms best gezellig met al die
verschillende beroepen in de straten.
Opvallend is wel dat nu de supermarkten weer door de straten rijden om
de bestellingen aan huis te bezorgen.
Tijden veranderen.
Aad Booij
a3.booij@hotmail.nl

Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

010 - 245 70 90
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DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Uw contactpersoon:

COMPUTERHULP
Ook een
AAN
HUIS

Nieuwe Aardappeloogst

Peter Sla 06 - 47 55 59 07

Nicola

E: psontruimingen@gmail.com

2 kilo

www.psontruimingen.nl

€ 2,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

VOOR AL UW REPARATIES VAN UW COMPUTER OF LAPTOP.

Bel 0180-820244

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

€ 6,00

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

Oud-Rotterdammertje
Tel. 06-19160110
/ 010-8485408
plaatsen?

Bel 0180-820244

Ongeacht waar u verzekerd bent

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

Een ruime keuze aan
wasmachines
en drogers
RONDVAARTEN· 2022
· 2022
RONDVAARTEN
Gerefurbished met garantie alleen bij:

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.

WORKSHOPCRUISE
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WORKSHOP

Uw tandprotheticus
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Opnieuw & Co Rotterdam, Koperstraat
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Reparatie klaar terwijl u wacht!
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:
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Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
KvK nummer 24448641
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Hoe word je een Oud-Rotterdammer?
Hoe word je een Oud-Rotterdammer? Een makkelijke vraag, met
een makkelijk antwoord, zou je denken, toch? Als je maar tijd
van leven hebt, nietwaar? Wie lang genoeg leeft, wordt vanzelf
een Oud-Rotterdammer. Waar, maar goed beschouwd is een OudRotterdammer veel meer dan een ouwe knar.

CCtje

werk, woningnood of huwelijk. Je kunt
dus ook op je achttiende al Oud-Rotterdammer zijn.
Herinneringen
Het concept van de krant leunt voornamelijk op nostalgie. Natuurlijk gaan
die nostalgische gevoelens een grotere
rol spelen naarmate je ouder wordt. Je
hebt immers meer jaren achter je (soms
zelfs meer dan je er nog voor je hebt)
en dus meer beleefd waaraan je kunt
terugdenken of zelfs naar kunt terugverlangen. Maar daarvoor hoef je niet
per definitie boven de vijftig te zijn. Ik
hoor vaak genoeg dertig- en veertigjarigen (ja, soms zelfs twintigjarigen)
die met enige weemoed over ‘vroeger’
spreken.
Jeugd
Waar het bij iedereen, oud of nog redelijk jong, om draait, zijn de herinneringen aan je eerste twintig levensjaren.
Misschien wel de belangrijkste van
je hele verblijf op deze aardkloot. In
die jaren word je gevormd, maak je
kennis met het leven in al haar facetten. Je gaat voor het eerst naar school,

Trots
Wat onze lezers vooral bijzonder
maakt, is dat ze, stuk voor stuk, trots en
met warmte denken aan ons onvolprezen Rotterdam. Een rotstad, maar wel
ónze rotstad.
Bij vijftigplussers gaan die herinneringen natuurlijk verder terug. Zij hebben
het verwoeste Rotterdam zien herrijzen
en uit de puinhopen van de oorlog een
nieuwe stad zien opbloeien, waaraan ze
vaak zelf menig steentje hebben bijgedragen. Mooi om op terug te kijken.
Maar ook dertigers en veertigers
hebben genoeg om op terug te kijken.
Het weer opbloeiende uitgaansleven
bijvoorbeeld, de toenemende drukte, de
aldoor wijzigende bevolkingssamenstelling of de spectaculaire architectuur. Want ook al veranderen de tijden,
het mechanisme van ouder worden en
steeds meer terugblikken verandert
nooit. De generaties na de vijftigplus-

Moeder en dochter kijken met evenveel plezier terug op belevenissen uit hun jeugd

sers vinden hun jeugd net zo bijzonder
als hun ouders of grootouders.
De Oud-Rotterdammer
Kortom, je hoeft helemaal niet lang
te leven om Oud-Rotterdammer te
worden. En de stad verlaten is evenmin
een vereiste. Iedereen die wel eens
terugdenkt aan zijn jeugd in onze stad
is eigenlijk Oud-Rotterdammer. Nee,
schrik niet, we gooien niet opeens
het hele concept van De Oud-Rotterdammer op de vuilnisbelt, maar we
zouden het wel erg leuk vinden als ook
dertigers en veertigers af en toe eens
iets schrijven en vertellen over hoe zij
zich hùn jonge jaren in de stad herinneren. Dat past natuurlijk prima en zou
leuke vergelijkingen kunnen opleveren.

Wij speelden in vaak nog nagenoeg
lege straten; een geparkeerde auto was
een bijzonderheid. Voor de generatie na
ons, vijftigplussers, was dat al minder
en heden ten dage is er geen centimeter
speelruimte meer over in de straten,
maar zijn er wel overal trapveldjes.
Waarschijnlijk kijkt de huidige dertigof veertiger daar met net zoveel plezier
op terug.
Dus eigenlijk is het enige dat nodig
is om Oud-Rotterdammer te worden;
trots zijn op je stad en goede herinneringen aan je jonge jaren in die stad.
Onze krant, De Oud-Rotterdammer,
biedt al die mensen een platform
waarop zij die trots en hun herinneringen kunnen uiten en delen.

Beidt uw tijd

Nou, we waren de laatste weken dus een beetje aan het uitzoeken wat
voor een soort tijd het was, de tijd van nu, waarin we leven. Is het nou
allemaal zo bijzonder of is het eigenlijk allemaal doodgewoon. Ik denk
dat we er wel uit zijn nu er ook nog een oorlog is uitgebroken.
Op enige honderden kilometers hier vandaan zijn ze mekaar de hersens weer eens
aan het in slaan. Het is eigenlijk ongelofelijk. Mijn (oudere) broer belde me op met
de vertwijfelde mededeling dat ie niet had
gedacht dit nog mee te moeten maken. Ik
had dat ook nooit gedacht en ik weet wel
zeker, u ook niet. De tweede wereldoorlog
ligt eigenlijk nog vers in het geheugen, dat
is althans bij mij zeker het geval. Onder
andere ook omdat we alweer wat weken
bezig waren geweest met het tot stand
brengen, of eigenlijk het pogen tot stand te
brengen van een monument ter nagedachtenis van de grote razzia van november 1944.
Ik zie nog die drommen mannen bij ons op
de Bree voorbij komen, op weg naar het
stadion. Behalve een gedenkplaat is er niets
dat aan die rampzalige dag herinnert. Maar
nu komt er een monument in de stad, aan
het water van de Maas, zo’n beetje schuin
tegenover de Ballentent, als u die weet te
staan.
Oorlog, het meest stomme dat je kunt
verzinnen om iets op te lossen. De
Amerikanen waren daar juist zo’n beetje

achter gekomen. George W. Bush zou wel
even gewapenderhand democratie gaan
brengen in Afghanistan, zijn vader had
het al in Irak geprobeerd. We weten hoe
dat afgelopen is. De totale ontreddering
waarin een groot gedeelte van het Midden
Oosten nu verkeert is het gevolg geweest.
En Afghanistan zijn ze met de staart tussen
de benen ontvlucht, met beschamende
gevolgen voor die paar ingezetenen die ook
op de “Westerse toer” gingen. Daarin heeft
Nederland ook nog een fraai partijtje mee
geblazen maar niet heus.
En nou hebben we de mazzel dat Rusland
wordt bestuurd door een waanzinnige
die een Russisch Rijk wil gaan vestigen
op basis van dromen die berusten op een
lang verdwenen verleden. Laten we niet
vergeten dat we hem wel eerst twintig jaar
hebben vet gemest. In het Westen waren
we zo decadent, overigens op zeer goede
gronden, dat we dachten dat we na de val
van de Muur, onze verdediging wel op een
laag pitje konden zetten. Omdat een oorlog
iets onzinnigs leek, wat het natuurlijk ook
is.

Want ziet wat er gebeurt: tanks, bombardementen, stromen vluchtelingen, lijken van
kinderen, verwoeste steden waarin twee
maanden geleden nog mensen woonden
die bezig waren met de voorbereiding van
hun skivakantie of de afspraak met de tandarts. Die het land uitvluchten met de poes
onder hun arm. Dat wil zeggen, vrouwen
en kinderen, de mannen blijven om te
vechten. Vergeef me de uitdrukking, maar
het is allemaal zo OUDERWETS. Het past
zo totaal niet bij deze tijd. En de flagrante
leugens waar het allemaal mee gepaard
gaat. Die de Russische ambassadeur op
zondag op onze televisie zit op te dissen.
Dat zou toch een keurige man moeten zijn
die ook wel weet dat ie zit te liegen dat ie
barst.
Het spijt me, dan moet ik toch weer denken
aan de heer Ribbentrop, “een handelaar in
Champagne!” , riep mijn vader altijd vol
minachting uit, maar die met zijn correcte
voorkomen de hele boel aan elkaar liep te
liegen tot in ’39 de bom barstte. Gelukkig
is hij een van de te weinigen die na “Neurenberg” is opgeknoopt.
Een ding goed onthouden: meneer Bidet
vindt “Poetler” ( een samenvoeging van

foto: Peter Tetteroo

Toen in 2005 het idee voor het uitbrengen van een krant langzaam gestalte
kreeg, belandden we onvermijdelijk
op het punt dat de vraag zich opwierp
hoe dat vehikel dan zou moeten heten.
Talloze, soms de meest fantastische,
namen passeerden de revue, maar geen
enkele dekte geheel de lading.
Pas bij het noemen van de naam De
Oud-Rotterdammer begon er plots een
lichtje te flikkeren. Ja, dat zou hem
wel eens kunnen zijn. Simpel, helder
en met een duidelijke associatie aan
de voormalige Rotterdamse krant, De
Rotterdammer. Bovendien met een
dubbele bodem, waarmee precies die
groep mensen werd omvat, die we als
uitgever voor ogen hadden als potentiële lezers.
Ouwe knarren, dus? Inderdaad, maar
tegelijkertijd hoef je helemaal niet per
se oud te zijn om tot de doelgroep te
behoren. Dat is namelijk die dubbele
bodem; een Oud-Rotterdammer is in de
eerste plaats een lezer die in Rotterdam
is geboren en, vooral, opgegroeid,
maar daarna is verkast naar de periferie
en in een van de omliggende gemeenten is beland vanwege bijvoorbeeld

je maakt vrienden, je schooiert door
de stad, wordt lid van een club, je
krijgt voor het eerst verkering, je gaat
studeren of begint aan je eerste baantje.
Allemaal ervaringen die een enorme
indruk maken en die je de rest van je
leven zullen bijblijven. En waar je al
heel snel met vrienden of vriendinnen
met plezier op terugkijkt; zo van ‘weet
je nog, toen en toen, daar en daar met
die en die?’

Poetin en Hitler), wel een toffe peer. Leuk
om te weten als straks “de tribunalen”
komen.
En een ding hopen: dat de Russische halve
zool in zijn eigen zwaard valt. Voorlopig
doen de arme jongens die hij het vuur in
stuurt het niet al te best, al zal de wens
hier ook wel een beetje de vader van de
gedachte zijn.
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Al 40 jaar in Rotterdam!

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij


Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00



Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie

In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

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

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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Nr. 258

Rondneuzen op een echt marineschip
A

an de Parkkade lagen in het verleden regelmatig marineschepen van
buitenlandse herkomst aangemeerd. In 1965 bijvoorbeeld, toen de HMS
Columbia had aangemeerd. Een Canadees marineschip, waar bezoekers tijdens een open dag mochten rondkijken aan boord. Daarover ging de Ken je
dit nog-foto van vier weken geleden. Het aantal reacties op de foto was bescheiden, maar de informatie die daaruit kwam daarom niet minder interessant. Zeker
omdat velen ook hier de link legden met de huidige oorlog in Oekraïne.
Dick M. van Oudenbosch: “Bij het zien van de
foto nr. 258 kwam direct een herinnering bij
mij boven. In een doos met oude foto’s ben ik
gaan zoeken naar foto’s die ik van die gelegenheid had gemaakt en gelukkig heb ik ze weer
gevonden. Op de achterkant had ik destijds wat
aantekeningen gemaakt. Zo had ik op een van
die foto’s netjes geschreven: HMS Columbia –
Parkkade, mei 1965.
Het waren Canadese vaartuigen en men mocht
deze ook bezichtigen en een praatje maken met
de bemanning. Ik was op mijn Batavusbrommer van Delft naar de Parkkade gereden om
deze schepen van dichtbij te kunnen bekijken.
Anderhalf jaar later moest ik zelf mijn militaire
dienstplicht gaan vervullen. Wat het zien van een
foto uit vervlogen tijden toch weer bij een mens
kan boven halen.”
Joop den Ouden: “Op 7 juli 1968, op een
zomerse dag, heb ik een foto gemaakt van mijn
broertje voor een marineschip op de Parkkade.
Je mocht aan boord om het schip te bezichtigen.
Zou dit hetzelfde schip zijn geweest als op de
Ken je dit nog-foto? Ik weet geen naam. Er zat
wel een Engelse vlag op. Volgens mij lag er nog
een schip achter ook.”
Rob Vermeer: “Gek toch, hoe dat werkt! Als je
opeens in De Oud-Rotterdammer zo’n foto ziet
van een marineschip aan de Parkkade, gaan er
plotseling allerlei luikjes open in je geheugen.

Zaken die ver weggestopt waren en waaraan je
misschien al zestig jaar niet meer gedacht hebt.
En dan, zomaar uit het niets, triggert zo’n foto
dat geheugen kennelijk alles weer naar voren
te halen. Ja, nu ik deze foto zie, herinner ik
mij plots dat ik ooit, op jonge leeftijd, ook wel
eens naar zo’n havenbezoek ben wezen kijken.
En gek genoeg komen er dan ook weer details
tevoorschijn, waarvan ik overigens niet zeker
weet of ze wel helemaal kloppen. Of ik ook
bij dit getoonde marineschip ben geweest, zou
ik niet meer weten. Wel dat het Amerikaans
vlootbezoek was (de nationaliteit van dit schip
kan ik nergens ontdekken) en volgens mij zelfs
een vliegdekschip (en dat is dit duidelijk niet).
Ook staat mij bij dat het ontzettend druk was en
duizenden mensen dat schip wilden bekijken.
Zo’n ander detail dat mij te binnen schiet (en
dat is echt een detail) is dat ik het schip van
een afstandje heb zitten bewonderen, vanaf de
basaltkeien die op de steile helling naar het Park
lagen. Gek he, dat zoiets je bijblijft?”
Peter Blok: “Nee, om eerlijk te zijn zegt deze
foto in Ken je dit nog 258 mij niets. Het is zo
te zien aan de Parkkade en het betreft waarschijnlijk een vlootbezoek van een buitenlandse
mogendheid. En aan vlootbezoek heb ik wel
herinneringen. Mijn diensttijd bracht ik namelijk
door als dienstplichtig marechaussee op de brigade aan de Westersingel. In die periode (begin
jaren zeventig) was er ook eens een bezoek van

Ken je dit nog? Nr.

260

Ken je dit nog? Een evenement dat Rotterdam op de kaart heeft gezet. Heeft u er aan meegedaan en/
of herinneringen aan? Wij zijn weer benieuwd naar uw verhalen, anekdotes en opmerkingen. Deel ze
met ons, zodat wij ze kunnen verwerken in een nieuwe pagina van ‘Ken je dit nog’ over vier weken.
Schrijf 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.

een Amerikaans marineschip en dat betekende
extra werk voor de marechaussee. Ook al
hielden de Amerikaanse MP’s hun mariniers
goed in de gaten, ze konden niet overal tegelijk
zijn en dus bood de Koninklijke Marechaussee ondersteuning. Zo kon het gebeuren dat er
midden in mijn nachtelijke wachtdienst en overduidelijk stomdronken Amerikaanse marinier de
brigade werd binnengesleept om daar zijn roes
uit te slapen in een cel. De man stribbelde nogal
tegen en toen hem in halfslachtig Engels werd
verordonneerd zijn uit een mondhoek hangende
sigaret uit te maken, spuugde hij de peuk op de
grond. Waarop de twee marechaussees die hem
in bedwang hielden begonnen te roepen ‘Pick
it up, pick it up.’ Maar dat ging natuurlijk niet
vanwege de houdgreep waarin ze hem hielden.
Dat werd opgevat als weigering, waarop een op
de trap staande marechaussee de marinier hard
in het gezicht schopte en zijn twee collega’s de
man naar de vloer dwongen. Een onfris tafereel
dat mij altijd is bijgebleven en ik ook niet snel
zal vergeten.”
Elsbeth de Bruin: “Als ik deze foto zie, moet
ik denken aan de oorlog op zee ten zuiden van
Oekraïne. Je hoort er weinig over, maar er
gebeuren volgens mij verschrikkelijke dingen.
In het begin van de oorlog dat verhaal over die
mannen op het eilandje die dapper stand wilden
houden. Leven ze nog? Zij ze dood? En dan
later dat verhaal over die schepen van de Russen

die in brand waren geschoten door Oekraïners.
Je eerste reactie is ‘net goed’, maar dat deugt
natuurlijk niet, want ook daar verbranden weer
mensen in een zinloze strijd. Wat is oorlog
toch bruut. Aan de andere kant hebben we die
marineschepen zoals op deze foto ook wel nodig
om ons te verdedigen en anderen af te schrikken. De foto is denk ik van een open dag aan de
Parkhaven. Die zijn er wel meer geweest, voor
verschillende geallieerde schepen. Ik meen zelfs
dat er ooit ook een Russisch marineschip heeft
gelegen. Maar ik geloof niet dat je daar zomaar
op mocht., Het zal vast ook wel gefotografeerd
zijn. Wellicht zijn er nog (oud-)Rotterdammers
die er plaatjes van hebben...
Sjaak van Gelder: “Duidelijk een foto van een
marineschip, aan de kade in Rotterdam. En
van massale belangstelling daarvoor. Zou het
iets met de Havendagen te maken hebben? Ik
weet het niet. Dit soort schepen heeft altijd een
magische aantrekkingskracht op veel mannen en
jonge jongens. Mijzelf niet uitgezonderd. Vooral
de technische details interesseren mij dan. Maar
ook hoe het leven aan boord van zo’n schip
eruit ziet. Altijd blijkt weer hoe klein alles op
zo’n schip is. Slaap- en werkplekken bedoel ik
vooral. Zelf ben ik hier niet bij geweest.”
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

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



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

www.venrooytandtechniek.nl

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

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

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

www.conceptuitvaart.nl

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

CU

Ontwerp uw
droomsieraad

WIST
U DAT....

ONLINE EEN GROTE DATABASE
AAN OPROEPJES EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?

Ontwerp
uw
Uniek
sieraad met
een
bijzondere
waarde en een
droomsieraad
tastbare herinnering
Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een
tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
Ontwerp
je in
eigen
sieraad
gedachte?
gedenksieraad
aldoen
vanaf
€oud
169
Of weet u niet wat te
met
Heeft u een bepaald ontwerp voor een
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk
sieraad
in gedachte?
WAT kunt
ZIJN
ASSIERADEN?
u hierbij helpen!
Of weet u niet wat te doen met oud
Een assieraad is een tastbare herinnering

Wij hebben
namelijk
een
atelier
en kunnen als
in de vorm
van
eeneigen
sieraad.
Iedereen
goud?
Jewel
Trend
Juweliers
Ridderkerk
goudsmeden
uw
visie
omtoveren
tot
een
prachtig
verwerktkunt
gebeurtenissen
op
zijn
eigen
mau hierbij helpen!
nierVan
en voor
sommige
is het en
een
sieraad.
het restylen
vanmensen
een trouwring
het
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als
prachtig
concept
om
op
deze
manier
hun
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
dierbare dichtbij
te
kunnen
houden.
een vingerafdruk,
niets
is ons
gek!
Bovendien
zijn
sieraad. Van het
restylen
vanteeen
trouwring
en het
wij
ook
gespecialiseerd
in
assieraden.
Met
vele
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
Mensen kiezen
het
vaakstwordt
voorhet
eeneen
asring,
mogelijkheden
die wijniets
u bieden,
uniek
een vingerafdruk,
is ons te
gek! Bovendien
zijn
asarmband
of
ashanger.
Wil
je
liever
wat
met een bijzondere
waarde.
wijsieraad
ook gespecialiseerd
in assieraden.
Met vele

anders dan bieden wij ook de mogelijkheid

mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek
om je eigen ontwerp in te leveren.
In met
onseen
eigen
atelierwaarde.
kunnen wij uw
sieraad
bijzondere

perfecte sieraad ontwerpen!
In ons eigen atelier kunnen wij uw
www.jeweltrendmemorials.nl
perfecte sieraad ontwerpen!
www.jeweltrend.nl
www.jeweltrendmemorials.nl
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981
ET Ridderkerk
| Tel.90-91
0180 497170
Jewel
Trend Ridderhof
2981 ET Ridderkerk
| Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl
| www.jeweltrend.nl
info@jeweltrend.nl
| www.jeweltrend.nl
06-24030740
Whatsapp:
Whatsapp: 06-16919628

DE OUD-ROTTERDAMMER

Misschien staat er wel een oproepje tussen
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s
van uw straat, klas of school?
Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina:
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

WIJ ZIJN ECHTE REGELAARS
Plannen alles in en voeren perfect uit.
Zijn duidelijk en transparant over de kosten.
Altijd alles in overleg en met de menselijke maat. Dat zit in ons DNA.
Wij willen oprecht iets betekenen voor de ander.
Meer weten over wat we voor u kunnen doen?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/regelaars
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.
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?

Uit de praktijk
Wat is er nodig om een nalatenschap
goed voor te bereiden? Die vraag krijgen wij vaak. Eigenlijk is het antwoord
daarop niet zo moeilijk. Zorg dat u weet
wie uw erfgenamen zijn en wat u hen
wilt nalaten en leg dit vast in een testament. Zorg dat de executeur weet waar
de sleutel van uw huis is – als dat nodig
is – en houd een goede administratie
bij van uw verplichtingen en afspraken,
zoals abonnementen, vaste lasten, inlogcodes, gedane schenkingen, verstrekte
geldleningen, verzekeringen etc. In de
praktijk blijkt echter te vaak dat dit niet
of maar voor een deel gebeurt.
Juist doordat er geen of onvoldoende
inzicht is in de erfgenamen, bezittingen
en schulden/verplichtingen worden veel
kansen gemist erfgenamen te benoemen
of erfbelasting te voorkomen. Een mooi
voorbeeld is de moeder van wie beide
kinderen waren overleden. Met de
schoonzonen was goed contact. Door
hen in het testament te laten erven en
niet of beperkt de kleinkinderen konden
we € 100.000 erfbelasting besparen met
een testament van € 500. Niet altijd gaat
het om zulke grote bedragen, maar weten dat de nalatenschap op de juiste plek
komt, is ook al een hele geruststelling.
Met een goede administratie zijn erfgenamen en/of de executeur u dankbaar.
Het maakt het werk gemakkelijker en
voorkomt veel zoeken en nabellen. Wilt
u weten hoe u dat moet aanpakken, kom
dan naar onze lezing in de Buurvrouw
op 12 april. Aanmelden is gewenst en
kan telefonisch of via de e-mail.
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De nalatenschap
uitkeren of niet?
Na het overlijden van mijn
echtgenoot zeuren de kinderen van hem uit een eerdere
relatie, die door echtscheiding is geëindigd, over de
nalatenschap. Moet ik hen
de erfdelen uitkeren en waar
doe ik goed aan?
Volgens de wet en vrijwel alle testamenten zijn de langstlevende partner
en de kinderen de erfgenamen en
krijgt de langstlevende echtgenoot/
partner de beschikking over de nalatenschap en de kinderen krijgen een
niet-opeisbare vordering in geld. Die
vordering is meestal pas opeisbaar na
overlijden van de langstlevende partner. In uw situatie gaat dat ook op. Op
zichzelf bent u vrij om de vorderingen/erfdelen uit te keren; hiertoe bent
u niet verplicht.
Wanneer u besluit de kinderen van
uw man hun erfdeel uit te keren, is

Contactpersoon
Na het overlijden wil de Belastingdienst graag een contactpersoon hebben die ze de post voor de overledene
kunnen sturen. Denk daarbij aan het
opnieuw vaststellen van de huur- en/
of zorgtoeslag en het toesturen van
de aangifte inkomstenbelasting en
erfbelasting. De Belastingdienst
stuurt daarvoor een informatieformulier naar het huisadres van de
overledene en als daar geen antwoord
op komt naar een persoon waarvan de
Belastingdienst vermoedt dat het een
erfgenaam is. Vervolgens is het de
bedoeling dat de persoon die de contactpersoon voor de Belastingdienst
wil zijn het formulier invult en terugstuurt. Moet het bij nader inzien toch
een andere persoon zijn, dan is een
brief naar de afdeling Nabestaanden
van de Belastingdienst voldoende.
Ziektekosten aftrek
Veel AOW’ers met een klein inkomen betalen nauwelijks belasting.
Ondanks dat maken ze niet volledig
gebruik van de hefﬁngskortingen op
de mogelijk verschuldigde belasting;
er blijft hefﬁngskorting over. Juist
hierom is het zinvol toch aangifte
inkomstenbelasting te doen. Want

het van belang te weten of en zo ja,
welke rente over de vorderingen van
de kinderen verschuldigd is. Bent u
minder dan 6% samengestelde rente
verschuldigd, dan moet u oppassen.
Alleen wanneer de verschuldigde
rente 6% samengesteld is, mag u de
erfdelen én rente uitkeren zonder dat
er schenkbelasting verschuldigd is. Is
de rente lager, dan moet u uitrekenen
wat de contante waarde van de vorderingen is. Die contante waarde mag u
uitkeren, maar over de rest is mogelijk
schenkbelasting verschuldigd.
U berekent de contante waarde aan de

als er ziektekosten zijn af te trekken,
bijvoorbeeld voor niet of onvolledige
vergoedingen van behandeling of
medicatie of dieet, dan kunt u de tegemoetkomingsregeling ziektekosten
benutten. Die vergoedt de ziektekosten uit de hefﬁngskorting die niet gebruikt is. Altijd het proberen waard.
Misleidende praktijken
We hebben net de stormen achter de
rug, met ﬂinke schade als gevolg. Is
er schade, dan wilt u die graag snel
verholpen hebben; van die nood maken malaﬁde klusbedrijven graag gebruik. Ga ondanks de hoge nood niet
ondoordacht te werk. Controleer eerst
of de schade- of opstalverzekering de
schade dekt en of daar voorwaarden
aan zijn verbonden. Controleer de
gegevens van het bedrijf dat de klus
wil klaren, denk daarbij aan KvKgegevens, referenties van het bedrijf
of het adres van het bedrijf. Maak

hand van de leeftijd van de langstlevende partner op het moment van
uitkeren. Stel een moeder van 68 jaar
wil de niet-opeisbare vordering (de
erfenis) van haar zoon van € 50.000
uitkeren. Eerst wordt dan bekeken
of en wanneer er sprake is van een
schenking, en wel als volgt. De
levensverwachting volgens het CBS is
op dat moment 19 jaar. De marktrente
bedraagt 2%; de formule is dan: €
50.000 gedeeld door 2% samengestelde rente over 19 jaar: Het bedrag
dat uitgekeerd mag worden zonder dat
sprake is van een schenking bedraagt
dan: € 34.300.

vervolgens duidelijke afspraken
vooraf, ook over de prijs en betaling.
Bedenk daarbij dat contante betaling
altijd verdacht is.
Schenken na overlijden
Wilt u geen nieuw testament opmaken waarin u zaken vermaakt via een
legaat en wilt u zich bovendien nog
niet ‘uitkleden’ voordat u gaat slapen,
dan is een schenking (tijdens leven),
die pas hoeft te worden geëffectueerd
na overlijden, een mogelijkheid. U
kunt met een dergelijke schenking
bijvoorbeeld de auto, caravan of
woning schenken, maar u blijft deze
zaak schuldig. Deze persoon krijgt
het pas na uw overlijden. Dit heet een
schenking terzake des doods. Let wel
op: deze schenking geldt alleen wanneer hij notarieel is vastgelegd. Dat
moet, omdat de schenking pas werkt
na uw overlijden.

Keert moeder meer dan dit bedrag uit,
dan is wel sprake van een schenking.
De schenkbelasting die dan verschuldigd is, wordt volgens een eigen
methode van de Belastingdienst als
volgt berekend. De Belastingdienst
heft over de waarde die u tot moment
van overlijden nog zou kunnen
gebruiken: het ‘vruchtgebruik’. Dit
wordt op basis van de leeftijdstabel
en 6% vastgesteld. Bij de leeftijd
van 68 jaar hoort de factor 8, zodat
48% (8x6%) van het eerder dan bij
overlijden uitgekeerde erfdeel belast
is: € 24.000.
We begrijpen dat dit een ingewikkeld
verhaal is; zeker omdat er twee rekenmethodes naast elkaar lijken bestaan,
is het goed oppassen bij het uitkeren
van de niet-opeisbare vorderingen van
de erfgenamen wanneer er geen of
een lagere rente van 6 procent samengestelde rente is afgesproken. Het is
raadzaam – voordat u tot uitkeren van
de niet-opeisbare vordering overgaat
– eerst uit te rekenen (of uit te laten
rekenen) wat verstandig is. Wij zijn u
daarbij graag van dienst.

Een testament voorkomt
kosten Bij een nalatenschap
zonder testament moet de notaris
per kind uit het gezin van de
overledene onderzoeken óf en wie
er erfrecht heeft. Dat kost al snel
€ 100 per persoon aan gemeentelijke- en notariskosten. Dit kan een
extra reden zijn een testament te
maken waarin de erfgenamen zijn
beschreven.
Goedkopere vliegtickets Uit
onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat vliegtickets vaak
goedkoper te boeken zijn bij de
vliegmaatschappij zelf. Ook aanvullende diensten zijn vaak goedkoper. Zo brengen bemiddelaars
vaak boekingskosten in rekening.
Vliegmaatschappijen doen dat
niet. En als een vlucht geannuleerd
wordt, heeft u bij de vliegmaatschappij vaak binnen een week uw
geld terug. Bij bemiddelaars moet
u lang op uw geld wachten.
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INBRENG
GEVRAAGD

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

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.

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS
OP VOORRAAD

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00

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

Tel.: 010-4194010

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�
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Plony en Wil, tabaksmeisjes van Van Nelle
Tabak (de Zware van de Weduwe), Saroma-pudding, Chicletskauwgom, Lassie Toverrijst en thee van kabouter Piggelmee.
Wie is er niet mee opgegroeid? Vrijwel iedereen weet ook dat
het producten waren, die kwamen uit de fabrieken van Van
Nelle. Dus uit die prachtige gebouwen langs de Delfshavense
Schie in de Spaansepolder in Rotterdam.
Het bijzondere – door de architecten
Johannes Brinkman en Leendert van
der Vlugt ontworpen – complex staat
sinds 2014 op de Werelderfgoedlijst
van Unesco. Rotterdam laat het sindsdien trots weten op mooie verwijzingsborden bij verschillende grote
invalswegen van de stad. Het is ook
nog eens het voornaamste industriële
monument in Nederland. De bouw
duurde van 1929 tot 1935.
‘Meisjes van Van Nelle’
Met het gereedkomen van de veel
werkplaatsen biedende vestiging
kwam een eind aan de kruip-doorsluip-door-fabriek tussen de Leuvehaven en Schiedamsedijk in Rotterdam.
Johannes (Jan) van Nelle en zijn
vrouw Hendrica Brand sloegen 9
oktober 1782, met het openen aan de
Leuvehaven van hun winkel in koffie
en thee en (snuif)tabak, een van de
pijlers van het anno 2022 wereldwijd
actieve concern Sara Lee/DE.
Sinds 1921 is de geschiedenis van Van
Nelle gekoppeld aan die van het toen
nog zelfstandige dorp Overschie. In
1941 werd de agrarische gemeente
ingelijfd door Rotterdam, evenals
de buurdorpen Hillegersberg en
Schiebroek. Overschie was jarenlang
een belangrijke personeelsleverancier,
vooral van vrouwen. In de volksmond
de ‘Meisjes van Van Nelle’.
Onafgebroken
Twee van de vele honderden Overschiese meisjes en vrouwen die binnen
de poorten hebben gewerkt, hadden
samen 51 dienstjaren. Wilhelmina
(Wil) Hartog (1946) werkte er 32 jaar.
Plony Smit-Hoogerhuis (1923-2020)
was in het voorjaar van 1959 tijdelijk
al werkneemster geweest op de zesde
etage op de verpakkingsafdeling van
Saroma-pudding. Haar oudste dochter,
Elly Visser-Smit, vertelt het uit de
losse pols. Herinneringen ophalen
van Van Nelle kan ze heel goed, mede
doordat ze maar liefst 35 jaar op de
personeelsafdeling heeft gewerkt. Elly

Plony Smit-Hoogerhuis toonde in 2011 in haar Vlaardingse appartement haar albums vol herinneringen. Foto Rein Wolters
Wil Hartog maakte 32 dienstjaren vol, ondanks
haar visuele handicap. Foto Peter Willems

is dus eigenlijk ook een ‘Meisje van
Van Nelle’.
“Dat tijdelijk werken deed moeder
om wat bij te verdienen, voor de
vakanties. Zodra vader thuiskwam van
zijn werk om voor ons te zorgen, ging
moeder naar Van Nelle. Ze werkte van
17.00 tot 22.00 uur. Helaas moest ze
er al snel mee stoppen, doordat vader
en ik een ongeluk met de bromfiets
kregen. Maar in 1966 waren mijn zus
en ik 18 en 15 jaar oud. Moeder wilde
graag weer bij Van Nelle gaan werken.
Ze solliciteerde vanuit een telefooncel
op de straathoek naar een parttimebaan van 13.00 tot 17.00 uur. Zij kreeg
direct een contract op de tabaksafdeling op de derde etage. Hier werd
tabak gesorteerd en verpakt, zowel de
halfzware als de zware Van Nelle.’’
Gratis shag en sigaretten
Wil(helmina) Hartog werd geboren
op 30 maart 1946 in de Willem de
Zwijgerstraat te Overschie. Hoewel
visueel licht gehandicapt ging ze op
achttienjarige leeftijd werken bij Van
Nelle. Dat heeft ze 32 jaar ononderbroken gedaan, tot Van Nelle als
gevolg van een fusie met Sara Lee
en Douwe Egberts, een andere gigant
in tabak en koffie (nood)gedwongen
naar het Friese Joure verhuisde. Wil
Hartog was actief op de afdelingen

Wil Hartog (2de van links) en Plony Smit tussen de collega’s Pleun Groeneveld, Hennie van Reis
en Peter van Leeuwen. Foto verzameling Ellie Visser

tabak, thee en pudding en draaide
wisseldiensten van 06.00 tot 14.00 uur
of van 14.00 uur tot 22.00 uur. Op de
tabaksafdeling werkten 65 mensen,
voornamelijk vrouwen en zowel Plony
als Wil vertelden eerder genoten te
hebben van hun werk en de werkkring.

naar vrienden in Australië. Toen ze
terugkwam van die reis waren er
nagenoeg geen handmatige werkzaamheden meer op de tabaksafdeling. Plony Smit-Hoogerhuis ging,
gedwongen door de situatie, werken
op de tweede etage, bij de machinale

Samen in de jaren dertig op de laadbak voor het jaarlijkse personeelsreisje. Foto verzameling
Elly Visser

Ook kregen de dames regelmatig naar
keuze gratis shag en/of sigaretten.
Personeelsbusje
Het mooie was dat werknemers die in
de omgeving van de fabriek woonden,
werden gehaald en gebracht met een
personeelsbusje. Wil kon na de fusie
met Sara Lee/DE mee naar Joure om
daar in de koffiebranderij te werken,
maar dat zag ze niet zitten. Ze had tot
dan gewoond bij haar ouders naast de
woning van haar zus Adriana, die na
het overlijden van hun ouders voor
haar zus zorgde. Wil zwaaide af en
woont nu in verpleeghuis Blijdorp
van Laurens en genoot daar vanaf het
eerste moment van haar pensioen.
Banderollen
Het leven van de 97 jaar geworden
Plony Smit-Hoogerhuis stond, naast
de zorg voor man, kinderen en later
kleinkinderen, in het teken van Van
Nelle. Ze hield van de handmatige
werkzaamheden op de tabaksafdelingen, deed liever geen machinewerk.
Elly: “Nadat mijn zus en ik getrouwd
waren, ging moeder meer uren werken
om te sparen voor een reis in 1974

vloeipapierverpakking. Dat werk werd
met kleine machines gedaan. In 1978
stopte Van Nelle met het vloeipapier
en Plony ging terug naar de tabaksafdeling. Ze besloot ook te gaan werken
in semi-continudienst, zoals collega
Wil Hartog reeds lang deed. Vanwege
haar tegenzin voor grote verwerkingsmachines werd haar nieuwe taak
het controleren en bewaren van de
kwaliteit. Haar werk bestond onder
meer uit het meten van de vochtigheid van de shag bij de machines en
of er valse stukjes in de
tabak aanwezig waren.
Het kantoorwerk van de
afdeling deed ze ook, dus
het bijhouden van ziek-/
betermeldingen en ook de
registratie van verlof- en
vakantiedagen.
Belasting
Daarnaast hield Plony Smit
de administratie bij van
banderollen voor de diverse
shagverpakkingen. Die lagen in een afgesloten kast,
omdat deze de geldwaarde
vertegenwoordigden van de

belasting op tabaksartikelen.
Nelly verder over haar moeder: “Ze
heeft het haar ouders altijd kwalijk
genomen dat zij als enig meisje in het
gezin niet verder mocht leren dan de
lagere school. Juist om die reden koesterde en waardeerde zij het werken bij
Van Nelle. Het bedrijf was een sociale
werkgever, met veel aandacht en
zorg voor alle medewerkers. Moeder
voelde zich echt een onderdeel van de
Van Nelle-familie.’’
Reisjes
“Er waren heel veel activiteiten binnen
de personeelsvereniging. Die verzorgde reisjes naar Kopenhagen, Londen
en Parijs. De reisleider van de club
ging in 1981 met een groepje liefhebbers naar zijn geboorteland Indonesië
en maakte daar met hen een rondreis.
Ook had Van Nelle diverse vakantieadressen in Nederland, waaronder in
Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Hier
brachten mijn ouders een vakantie
door met mijn zus, zwager en hun
twee kinderen. Tot op het laatst sprak
ze altijd met trots over Van Nelle
en koesterde ze in haar appartement
in Vlaardingen aan haar verzameling mooie spullen en boeken over
onder meer Piggelmee en Bulletje en
Boonestaak.”
Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Nationaal bekende merken waar Van Nelle groot mee werd.
Foto verzameling Rein Wolters
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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

€ 29,95
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!

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van ‘Rotterdam Frontstad’, heeft daarna een
fraai ander oorlogsboek uitgebracht.
Het heet ‘Nach Holland’ en geeft een
unieke kijk op de Duitse inval in de
eerste bezettingsdagen van ons land.
Het staat vol foto’s gemaakt door
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen naar
het front. Hun privékiekjes bleven decennialang verborgen.
NOG ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR

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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nach Holland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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
29,95
9,95
9,95
8,95

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Een treinongeluk van 46 jaar geleden
4 Mei 1976, enkele minuten voor acht. In de toenmalige brandweerkazerne van Schiedam staan de opkomende en afgaande
ploegen klaar op appel om de dienst over te dragen. Dan klinkt
door het alarmeringssysteem het uitrukbericht dat er bij de
Parkweg een treinongeval zou zijn.
Ik was nog maar kort Hoofd Uitrukdienst bij de brandweer Schiedam
en ik was blij, dat ik de Parkweg
al wist te vinden. Ernaartoe in een
aanwezige dienstauto. Ongeveer
gelijktijdig kwam er een politieauto
aan. De D-trein was zichtbaar. Samen
met een agent ben ik de spoordijk
opgeklommen en daar zagen wij een
deel van de sprinter op de locomotief.
De enige manier om aan de andere
kant van het ongeval te komen, bleek
het postrijtuig. De deuren konden
geopend worden en we klommen over
een ordeloze hoop postzakken. Eenmaal uit de trein kregen wij een beter
overzicht van de situatie en die maakte
diepe indruk. Zo diep, dat ik een kort
stukje blanco in mijn geheugen heb.
Na, ik schat enkele seconden, kwam
mijn geheugen terug en gaf ik aan de
alarmcentrale “groot alarm” door en
de opdracht ook de brandweer van
Rotterdam te alarmeren.
Onwerkelijk stil
In afwachting van de komst van mijn
personeel probeerde ik een beeld te
krijgen van wat er hoe gebeurd was

en wat dat had opgeleverd. Het opvallendste was het voorste rijtuig van de
sprinter. Een zijkant en het dak leken
nog aan elkaar te zitten. De andere
zijkant was helemaal opengetrokken.
Het interieur, de inzittenden, de bagage leken op één grote hoop geveegd
te zijn. Aanvankelijk leek het, in mijn
geheugen, onwerkelijk stil. Daarna
kwamen er geluiden uit de trein en
vooral uit die opeen gedrukte massa
van mensen en goederen. Mensen,
die zelf uit de trein konden komen,
kwamen naar buiten. De gewonden
werden opgevangen door de inmiddels
gearriveerde politie en GGD.
Bekneld
Mijn brandweermensen brachten het
grote scala aan hulpverleningsapparatuur mee. Effectief hulp bieden bleek
minder makkelijk dan het er uitzag.
Wij begonnen wel met van bovenaf
de stapel ‘af te breken’. De eerste
slachtoffers waren nog eenvoudig op
een brancard te leggen. Hoe verder in
de stapel, des te meer problemen met
vastzittende banken, rugleuningen en
bagagerekken en als die eindelijk weg

waren nieuwe slachtoffers, die wij hopelijk niet nog meer verwond hadden.
De slachtoffers bleken ook regelmatig
bekneld te zijn in het materiaal onder
hen. Hoewel wij het niet konden
beoordelen, waren wij ervan overtuigd
dat het merendeel van de slachtoffers
al overleden was.
Dit lijkt mij niet de plaats om gruwelijke details te beschrijven. Ik volsta
met te zeggen, dat er meer dan genoeg
aanwezig was om ook ruim ervaren
hulpverleners diep te raken. Omdat de
opgekomen ploeg nog tot de andere
ochtend in dienst zou zijn en dus ook
inzetbaar moest zijn, heb ik die als
eerste teruggetrokken van het ongeval.

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

R

Na opfrissen en een kop koffie naar
het Beatrixpark om de “zinnen te
verzetten” met voetballen. Nog voor
de bal het veld rond was geweest zat
iedereen in een kring en net als bij
mijn zoon op de kleuterschool werd
er een kringgesprek gevoerd over
het gebeurde. In die tijd bestond er
nog geen gestructureerde bijstand
aan hulpverleners. Degenen, die de
meeste hulp nodig hadden, werden
intuïtief geholpen door collega’s. Het
heeft blijkbaar geholpen, de sfeer was
daarna beduidend anders dan ervoor.
Bovendien moest de brandweerkazerne worden aangepast voor een
afsluitende bijeenkomst van alle

hulpverleners onder leiding van de
toenmalige burgemeester Lems. De
dag na het ongeval stonden 22 van de
24 slachtoffers opgebaard in de Grote
Kerk van Schiedam. Hulpverleners en
gemeentebestuur hebben daar afscheid
genomen. Een indrukwekkend slot
van een gebeurtenis, die je nooit meer
vergeet.
Jean van Roon
jvanroon@dds.nl
(Dit artikel betreft een niet eerder geplaatste bijdrage aan een Ken je dit nogpagina over de betreffende treinramp.)

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.

Brandje Botersloot
Rond 1920 fotografeerden particulieren nog maar weinig. Rotterdam
telde wél tal van beroepsfotografen.
Met name portretfotografie was een
geliefde business, want veel lieden
wilden wel op mooi papier of op
karton een verfijnde afbeelding van
zijn of haar gelaat of van hun gezin in
bezit hebben.
Er zat vroeger best een aardig prijskaartje vast aan een fotoafdruk. Maar
ach, voor de gegoede burgerij was
dat niet zo’n punt. Met een vergrote
afdruk van de gehele familie op het
dressoir kon je tegenover ‘bezoek aan
huis’ heel mooi scoren. Kortom, het
nageslacht fotografisch vastleggen was
een serieuze zaak. Op straat werd ook
het nodige met de ouderwetse grote
camera (kast op statief) vastgelegd. Er
bestaan vele honderden stadsbeelden
van vóór 1930.
Het fotograferen van doodgewone
straatactiviteiten kwam veel minder
voor. Bijgaande foto werd mij in 1990
geschonken door Cees Zevenbergen, toen adjunct-directeur van de
Gemeentelijke Archiefdienst. Wij

zien een brandje op straat, duidelijk
aangestoken door jongelui. Het fikkie
ontstond op de altijd drukke Gedempte
Botersloot, midden in het centrum.
Dáár scoor je als onruststoker uiter-

aard het best. Wij zien de hoek met de
Kalverstraat, anno 1920. Hoe grappig
hier de jeugd met de nodige trots te
zien poseren. Zij hebben wel degelijk
in de gaten dat hun kattenkwaad wordt

vereeuwigd. De vijf heren, allen met
pet, bekijken het rokerig tafereel in
alle rust. Zo te zien is het een brandje
van niks, maar de rookontwikkeling
zorgt toch voor enige consternatie.

Wat die leerwinkel betreft, dat was de
zaak van W.H. Strieder. Deze middenstander zou via familie nog decennia
lang zijn nering aan de man brengen.
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Eten wat de pot schaft
Er is nog steeds een groente waarvan ik geen hap door mijn
keel kan krijgen: witlof. Zelfs niet met ham en kaas uit de oven
wat een lekkernij zou moeten zijn. Nou geef mijn portie maar
aan Fikkie. Als kind zat ik al te kokhalzen als ik van die bittere
groente een hap moest nemen. Net zo als bij de spruitjes en
knollen, die ook nog eens een nare geur in huis verspreidde als
ze gekookt werden. En laten die groentes nou moeders favoriete gerecht zijn.
En dan is het niet leuk om als ouder
je kind zo tegendraads te zien. Met
een driftbui van mijn vader tot gevolg.
Pak je bord op en eet verder maar in
de keuken!” Daar kon je op wachten.
Ik vond het niet eerlijk. Mijn jonger
broertje die het ook niet lustte mocht
gewoon blijven zitten. Maar ja, hij
was mijn vaders oogappeltje. Het eten
kon ik trouwens wel vergeten. Die
prak kieperde ik zo in de vuilnisbak.
Dat werd weer met een hongergevoel
naar bed. Een alternatief was er niet.
Eten wat de pot schaft.
Later toen ik wat ouder was kon
ik daar nog wel enig begrip voor
opbrengen, hoor. Nee, niet dat ze
zo’n jonge knul verder zonder eten
naar bed stuurden. Maar wel hun
ergernis over dat in hun ogen slechte
eetgedrag. Ze hadden immers een

paar jaar daarvoor de hongerwinter
meegemaakt en tulpenbollen moeten
eten en restantjes uit de gaarkeuken.
Echt honger geleden. Dus eten werd
nooit meer weggegooid en je moest en
zou altijd je bord helemaal leeg eten.
Zelfs hongerend Afrika werd er bij
gehaald. Die zouden een moord doen
voor zo’n prak. Nou ik had wat graag
de spruitjes en witlof naar donker
Afrika opgestuurd. Maar dat kon
natuurlijk niet. Daarvoor spaarden we
al de melkﬂes-doppen en zilverpapier,
voor de missie. Geen idee wat zij daar
verder mee uitspookten.
Rottijd
Over de oorlog hebben mijn ouders
nooit veel verteld. Geen idee hoe ze
die nare periode zijn doorgekomen.
Toen ik daar echt interesse in kreeg,

waren ze al overleden. Dus vragen
kon niet meer. Het enige wat ik weet
is dat ze te voet met mijn oudste broer
in de kinderwagen van Rotterdam
naar Nunspeet zijn gelopen. Naar
familie die hun voedsel nog enigszins
van de boeren kon betrekken. Dat het
een rottijd moet zijn geweest ervoer ik
regelmatig als kind door de nachtmerries van mijn moeder. Dan schreeuwde ze midden in de nacht het hele huis
bij elkaar en zat je van schrik rechtop
in je bed. De sussende woorden van
mijn vader tegen haar deden je beseffen dat het maar een droom was. En
verder herinnerde het scheefgetrokken gezicht van mijn oma, die al heel
oud was, aan de oorlog. Dat had ze
gekregen door een beroerte van schrik
tijdens een heftig bombardement.
Eigenlijk weet ik bijna niks over
mijn ouders. Zelfs niet hoe ze elkaar
hebben leren kennen. Alleen dat mijn
moeder dacht nooit meer aan de man
te komen en vreesde als een vrijgezelle dame in Arnhem oud te worden.
Als apotheker-assistente in Dieren kon
ze prima voor zichzelf zorgen. Ze vertelde dat ze die conducteur in de trein
naar Dieren zo grappig vond klinken

Haags Barokgezelschap verzorgt Matthäus Passion

In de Grote Kerk Overschie is zondag 10 april de Matthäus Passion te beluisteren in een uitvoering
van het Haags Barok Gezelschap (HBG). In 2015 heeft het HBG met groot succes de Matthäus
Passion uitgevoerd in de Grote Kerk; toenmalige bezoekers zijn hier nog altijd enthousiast over.
HBG staat onder leiding van hun dirigent Gilles Michels, samen met orkest plus het Haags Matrozenkoor. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina.

Meezingers bij revue Van de Rotte naar rollatorcity

‘Van de Rotte naar rollatorcity’ heet de revue die Pouw Hofman heeft geschreven en die 30 april
en 1 mei wordt opgevoerd in het restaurant van de Gerard Goossenflat in Rotterdam Ommoord.
De revue is het verhaal over de geschiedenis van de Rotte en Ommoord, die begint met het onder
water zetten van de polder bij Zevenhuizen in de oorlogsjaren. In de revue zijn tal van liedjes
opgenomen die ouderen beslist nog kunnen meezingen. En dat is ook de bedoeling! Gegarandeerd
een leuke middag dus. En nog gratis ook. Zie ook elders op deze pagina’s.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939
P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl ! Metrohalte Hesseplaats

ene na het andere gruwelijk verhaal
vertellen. Dan sprak ie op zachte toon
over vreselijke martelingen en zware
ontberingen. Hoe hij moest helpen de
doden te begraven. En hoe die lijken
dan tijdens de zware moesson weer
kwamen bovendrijven. Elke keer vertelde hij weer opnieuw die verhalen.
Aan iedereen die het wilde horen of
uit beleefdheid bleef luisteren. Op het
laatst kon ik ze wel dromen.
Melk
Waar je mij wel blij mee kon maken
was een lekkere witte boterham met
dik margarine en chocoladeboter. Niet
te verwarren met cacaoboter wat je op
je lippen smeerde tegen schraalheid

En in een katholiek gezin eerst even bidden voor het eten natuurlijk.

Zondag 10 april
Matthäus Passion in de Grote Kerk Overschie

Het Haags Barok Gezelschap (HBG) geeft een
uitvoering van de Matthäus Passion in de
Grote Kerk Overschie (Overschiese Dorpsstraat 95). Om deze uitvoering van de Matthäus Passion zo laagdrempelig mogelijk te
maken, zodat een grote groep mensen kennis
kan maken met dit meesterwerk, is met de
hulp van fondsen en sponsoren de toegangsprijs op € 20,- gehouden, inclusief koffie/
thee/frisdrank. Kaarten verkrijgbaar bij www.
podiumplein.nl, Primera, Burg Baumannlaan 191 Overschie of (indien nog verkrijgbaar)
aan de zaal.

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei

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.

50+ OOGZORGWEKEN

als ze het eindpunt van hun bestemming naderde. “Dieren uitstappen!”
klonk het dan door de intercom. Maar
uiteindelijk liep ze dan toch die kerel
uit Rotterdam tegen het lijf om achter
elkaar vier kinderen te krijgen en ook
nog vijf jaar later dat nakomertje. Het
enige wat ik gemeen heb met mijn
vader is dat ik mijn echtgenote ook
in Arnhem tegenkwam. Wat je van
ver haalt is lekker. Al was het bij ons
na twee prachtige meiden wel mooi
zo. Mijn schoonvader had wel veel
verhalen over de oorlog. Meer dan mij
lief was. Hij had als jonge puber in
het Jappenkamp in Indonesië gezeten
en aan een spoorweg gewerkt. Hij
kon vooral na zijn pensionering de

Revue Van de Rotte naar rollatorcity

In het restaurant van de Gerard Goosenflat in Rotterdam Ommoord wordt zaterdag 30
april en zondag 1 mei de revue ‘Van de Rotte naar rollatorcity’ uitgevoerd. Aanvang:
14.30 uur. Entree gratis. Pauze met verloting. Reserveren kan via p.hofman14@upcmail.
nl of 06-27082822.

Alle dagen van de week
Welkom op Leefgoed de Olifant en in restaurant De Dames
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Het lijkt wel lente en
het is heerlijk zitten in
de zon op het terras
van restaurant De
Dames op Leefgoed
De Olifant. Sinds 1
maart ook open op
maandag en dinsdag
van 11 tot 17 uur. Na
een wandeling door
het Hitlandpark voor
een kopje koffie of
thee met gebak of appeltaart en natuurlijk voor de lunch met onze nieuwe lunchkaart. De
andere dagen is restaurant De Dames open van 11.00 tot 22.00 uur en de keuken sluit
om 21.30 uur. Zondag is het restaurant tot 18.00 uur open. Kom eens langs en kies uit
de mooie gerechten van de nieuwe kaart. Er worden ook 3, 4 of 5 gangen menu’s geserveerd. Kijk voor de menukaart of voor reserveringen op www.leefgoed.nl
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De Melkbrigade

bij vrieskou. Of anders een boterham
met een laag bruine basterdsuiker.
Zelfs de geplette witte boterhammetjes
met gestampte muisjes at ik met veel
smaak op. Die zaten in een papieren
zakje en kwamen van onder uit mijn
zwemtas tevoorschijn. Ze smaakten
prima omdat je na het schoolzwemmen in het Sportfondsenbad in de Van
Maanenstraat altijd wel lekkere trek
had. En bij die boterhammen altijd
een lekker koud glas melk. Milleke,
melleke, mol... doe de glazen nog eens
vol! Tja melk was de drank voor de
jeugd. Ook op school kreeg je je dagelijkse ﬂesje melk te verwerken. En
thuis kreeg je toen een formulier van
Freek de melkboer eh melkman zoals
hij zelf altijd zei, waarop je trouw je
dagelijkse beker melk aantekende.
Zo werd je lid van de melkbrigade.
Was het formulier vol dan leverde je
dat in en kreeg je het geborduurde

embleem met de letter M opgestuurd.
Die mijn moeder dan weer op mijn
mouw naaide. Was je trots op. Ver
voor de tijd van ‘Melk moet, Melk
doet je goed’ en de actie van Joris
Driepinter. Waarbij je wel drie glazen
melk per dag moest drinken. Melk
is goed voor elk, (behalve voor Jan,
want die plast er van..). Nu vraagt
men zich af of die witte motor wel zo
gezond was. Kent u trouwens nog dat
antwoord op die zeurende opmerking:
Papa, ik heb zo’n dorst? Nou dan ga je
naar Slager Hans Worst, die heeft een
hondje en piest zo in je mondje. Was
je gelijk effe stil. Kon mijn moeder
ook wat van. Wat we eten? Husse met
je neus er tussen. Tja wat moest je
daar nu mee. Natuurlijk waren er ook
wel warme maaltijden die ik lekker
vond. De havermoutpap elke ochtend
met alweer die bruine basterdsuiker
waarmee je van die mooie bruine
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strepen in de pap kon maken. Oké, de
lepel levertraan die je daar voor kreeg
maakte alles lekkerder natuurlijk. En
als avondeten stamppot met het kuiltje
voor de jus uiteraard. Kon je leuk mee
spelen. En een klein stukje rookworst.
Deel maar eens zo’n worst met zeven
personen. En dan ruzie met de andere
kinderen maken om het kontje natuurlijk. Met het blikken zegeltje er aan.
Was je blij mee. Achteraf niet handig
omdat het nog minder vlees bevatte.
In de hachee zat wat meer vlees en natuurlijk de nodige uien en dat smaakte
prima. En dan was er stoofvlees dat
uren op een petroleumstelletje stond te
smoren. Vraag me niet om een recept,
ik heb geen idee. Zie alleen die pan
nog op dat stelletje staan. Ook waren
er dagen zonder vlees. Zal een centenkwestie zijn geweest. Maar daar had
je als kind geen idee van. Rabarber
met aardappels bijvoorbeeld. Of we
aten bruine bonen met stroop. Ook
best lekker. Rijst met boter en suiker.
Met wentelteefjes na. Het oude brood
moest ook op en smaakte zo in de
melk gedoopt en gebakken en met de
nodige suiker opgediend ook prima.
We hadden ook wel eens gekookte
pudding na. Ik voel nog de kriebels
als ik aan dat vel denk die er na een
tijdje op lag.

Eten wat de pot schaft...

Vis
Op vrijdag aten we vis. Dat had
duidelijk iets met het geloof te maken
in ons R.K. gezin. Iets met matigen en
vandaar geen luxe als vlees. Bovendien was vis goedkoper dus dat kwam
extra goed uit. Vaak was het gekookte
schol of kabeljauw. Op zaterdag
was er geen warm eten. Nou ja er
werd wat geëxperimenteerd bij de
broodmaaltijd. Aan mosselen heb ik
heel lang moeten wennen. Waren maar
rare wezens om te zien. Al vond ik het
vissen met die lege schelp in die grote
pan midden op de tafel best leuk.
Ragout was wel echt lekker. Maar ook
gebakken bloedworst smaakte goed.
Of gebakken lever wat ik weer erg
droog vlees vond. Vreemder vond ik
de gebakken niertjes, terwijl gebakken
hersentjes de kroon spande. Denk dat
ik toen afhaakte. Al zou ik het ook zo

gegeten kunnen hebben, maar daar
heb ik geen actieve herinnering aan.
Voor de zondag maakte mijn moeder
een grote pan soep. Ik lees het nog
op mijn boodschappenbriefje voor de
slager. Vers gedraaid gehakt en een
ﬂink stuk schenkel voor de bouillon.
Er ging vaak ook nog een bouillonblokje in voor de smaak. Stond wel
een aantal uurtjes te trekken in die
pan met water. En natuurlijk mocht
je mee helpen met het draaien van
de soepballetjes. Ondertussen sneed
moeder de verse soepgroente ﬁjn. en
schudde dat grote pak vermicelli leeg.
De grotere stukken brak ze kapot. Ik
hoor het nog kraken. Samen met een
stuk stokbrood toch nog een lekkere
zondagse maaltijd.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

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

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: 0306063944.

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.

Elke donderdag tot en met zondag
Radiomuseum weer open
Het Rotterdams Radiomuseum is weer open. Gratis
entree en parkeren. Ceintuurbaan 111, 2e verdieping.
Donderdag tot en met zondag
van 13.00 tot 16.00 uur.

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)
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Erasmusstraat was eldorado voor jeugd
Naarmate ik ouder word, gaan mijn herinneringen hoe langer
hoe meer terug naar mijn jeugd, die ik in de jaren 50 doorbracht
in de Erasmusstraat 63b, vlakbij de Noorderkerk aan de Jacob
Catsstraat, die in 1974 werd gesloopt. Het was daar een waar
eldorado voor kinderen en achteraf realiseer ik me wat een geweldige sociale gemeenschap we daar hadden.
Wij woonden op de tweede etage in
een voor-tussen-achterwoning. Daar
ik enig kind ben, had ik een enorme
kamer, waar in de winter ook ijsbloemen op mijn ramen te bewonderen
waren, maar een warme kruik in
mijn bed deed wonderen. Onder ons
woonde een gezin met vier zonen,
waarvan twee tieners, een jongen
van mijn eigen leeftijd en het jongste
jongetje, die een paar jaar jonger was
dan ik. Buurvrouw was een enorme
fan van Johnny Jordaan en daar kon
ons gezin dan ook van meegenieten en
vooral van de buurvrouw die luidkeels
meezong. Ik was daar vaak te vinden,
want het was best ﬁjn als enig kind
met je buurkinderen van dezelfde trap
te kunnen spelen.
Dol op kinderen
Naast ons woonde horlogemaker/
klokkenreparateur ome Toon Laban
samen met zijn moeder. Broer Arie
had hetzelfde beroep en samen hadden
ze daar dus ook hun kleine werkplaats

en vanaf de straat kon je de heren met
een loep op hun voorhoofd aan het
werk zien. Het was daar altijd de zoete
inval voor de buurt, ook al had je niks
te repareren of te kopen. Zus tante
Sjaan was daar dagelijks te vinden
om de heren en moeder van hun natje
en droogje te voorzien. Ze waren
allemaal dol op kinderen, dus ook wij
als buurtkinderen waren daar vaak te
vinden.
Toen jaren later alle huizen gerenoveerd waren, zijn mijn ouders en
ome Toon op praktisch dezelfde plek
blijven wonen in hetzelfde portiek.
Tragisch genoeg heeft mijn vader hem
dood in zijn stoel aangetroffen. We
waren er allemaal ondersteboven van.
Tweeling
Tegenover ons bevond zich het pianoen orgelmagazijn Meininger. Ik was
bevriend met Nelie, die oudere tweelingzussen had, wat in mijn ogen heel
bijzonder was, want het was de eerste
keer in mijn leven dat ik een tweeling

mocht aanschouwen.
Van je af snijden
Verderop aan onze kant
van de straat zat een
schoenmaker, die ook
als sociaal aanspreekpunt fungeerde. Wij als
kinderen waren daar
ook vaak te vinden en
hij legde ons van alles
en nog wat uit over zijn
werk. Ik heb nog een
belangrijke les van hem
geleerd: Snij altijd van
je af met een mes.
Rolschaatsen
Een paar panden
verderop zaten de pakhuizen van Jan
B(r)oers. Hij verhuurde alles wat los
en vastzat zoals: ﬁetsen, schaatsen en
niet te vergeten rolschaatsen, waar alle
kinderen gretig gebruik van maakten
toen onze straat eindelijk geasfalteerd
werd. De enkele auto die voorbij
kwam, deerde ons natuurlijk niet.
Waaghals
Ik ga nog even naar de overkant van
de straat, waar de familie Put woonde.
Ik ben jaren bevriend geweest met
Rina, die nog een oudere zus had.

Rina was een grappige meid, ze durfde
dingen die ik niet durfde; echt een
waaghals af en toe. Ik kon erg met
haar lachen in ieder geval. Jaren later,
toen ze zelf was getrouwd en kinderen
had, kwam ze af en toe nog op bezoek
bij mijn ouders in de Erasmusstraat.
Armoe troef
Tenslotte snel de hoek om naar de
Tollensstraat, waar een kleine kruidenierswinkel zat waar veel mensen
op de pof kochten, want het was wel
armoe troef in de wijk. We hadden

te eten en te drinken, maar daar had
je het in de meeste gevallen wel mee
gehad. Even verderop een kantoorboekhandel, waar ik van mijn weinige
zakcenten boeken huurde, aangezien
ik een enorme boekenwurm was.
Het was een heerlijke tijd in de Erasmusstraat en ik kijk er nog met veel
plezier op terug.
Yvonne van der Voorde
yvdv@hotmail.com

Rijnmond
vanuit de wolken
12 mei 1964: Oud Charlois en Tarwewijk vanuit het zuidwesten, met van onder naar boven de Wolphaertsbocht met zijstraten Dokstraat, Clemensstraat,
Westduelstraat, Pompstraat, het Karel de Stouteplantsoen met muziektent, en de Maximiliaanstraat naar de Dorpsweg. Links loopt de Doklaan met de
vuilverbranding van de ROTEB en ligt de Maashaven. Verder naar links de Brielselaan met de Menebafabriek en het tweede deel van de Wolphaertsbocht.
Midden ligt het Maastunnelplein en loopt de Pleinweg langs de Eilandenbuurt richting Zuidplein. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

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

www.barthofmeester.nl
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Vakantie voor senioren in Hotel De Paddestoel

VOLLEDIG VERZORGDE
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND
GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN
ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA
MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF
MET PERSOONLIJKE AANDACHT!
• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

Tel:
Mobiel

+31 (0)13 528 2555
+31 (0)6 3002 17 76
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info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

Wilt u ook lekker relaxed wakker
worden, met vogelgeluiden op de
achtergrond? Het gezellige Hotel de
Paddestoel biedt stijlvolle hotelkamers
met een eigen terras en kitchenette,
midden in de Oisterwijkse bossen.
Rolstoelvriendelijk en dus geschikt voor mensen
die gebruik maken van een rollator. Genieten
van de heerlijke diners, hapjes en drankjes in ons
gezellige restaurant. Leuke uitstapjes maken per
luxe touringcar door Oisterwijk en omgeving.
Wij zorgen ervoor dat u helemaal tot rust komt en
volop geniet van onze Brabantse gastvrijheid. Bel
gerust voor meer informatie of om een folder aan

te vragen: 013-5282555
Hotel De Paddestoel
Scheibaan 5, 5062 TM, Oisterwijk
Noord-Brabant, Nederland
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De mooiste busreizen
naar Duisland
Gewoon perfect geregeld
Moezel en Rijn
6-daagse busreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/eblof04

Frankenland en het Steigerwald

€ 399
vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/ebebr02

€ 479

Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

6-daagse busreis
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebbee02

De betoverde Harz
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebbrn01

Zwarte Woud en Frankrijk
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebend02

€ 599
vanaf p.p.

€ 679
vanaf p.p.

€ 679

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, SGR bijdrage € 5 p.p.,
Calamiteitenfonds € 2,50 en brandstoftoeslag € 1 p.p.p.d.

Oud_Rotterdammer_20220405_125x181.indd 1

De Buurtpas
Ouder worden in ons eigen huis, zelfredzaam zijn en zo gezond mogelijk leven
dat willen we toch allemaal?
Misschien heeft u wat hulp nodig bij een aantal
dingen? Dat kan uiteenlopen van huishoudelijke taken tot hulp bij het wassen en aankleden. Maar ook
voor een ritje naar het ziekenhuis, een wandeling of
administratieve taken.
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Ga mee met bus
naar het Frankenland!
Dit unieke gebied, waarvan het grootste deel in het Duitse Beieren is gelegen,
biedt een combinatie van middeleeuwse stadjes en schilderachtige landschappen met een eeuwenoude wijncultuur.

29-03-2022 13:36

Bestel nu
uw BuurtPas
Met een lidmaatschap op BuurtPas
bent u verzekerd van een jaar lang
gemak, voordeel en zekerheid.

Wellicht heeft u thuiszorg van Laurens of kinderen
die regelmatig bijspringen. Of wie weet kunnen
uw buren de helpende hand bieden of regelt u een
aantal diensten via BuurtPas. Hoe dan ook, die extra
hulp stelt u in staat om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven en regie te houden over uw eigen leven.
De BuurtPas ondersteunt o.a. bij de bezorging van
gezonde maaltijden, het regelen van huishoudelijke
hulp en aanvullende mantelzorg. Iemand die met
u een wandeling maakt, even gezellig op bezoek
komt of u helpt met kleine taken in huis. Wilt u hier
advies over? Bel ons gerust! (010) 332 3000 of kijk
op buurtpas.nl

UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Ook
in Neurenberg maakt u een rondrit met een
stadsgids. Interessant zijn o.a. de gebouwen
waar de Neurenberger Processen hebben plaatsgevonden, het middeleeuwse centrum met de
vestigingsmuren en de St. Sebalduskerk met de
twee torens. U heeft uiteraard gelegenheid om
zelf rond te wandelen in de stad. Via een stukje
van de Romantische Strasse bezoeken we ook
het romantische plaatsje Rothenburg ob der
Tauber. Bij goed weer sluiten we de reis af met
een barbecue-avond in de tuin van het hotel.
Kortom; een prachtige reis met een zeer divers
en mooi programma!

Ebrach, de plaats waar u tijdens deze 6-daagse
busreis ‘Frankenland en het Steigerwald’
verblijft, bevindt zich te midden van het
natuurpark Steigerwald en wordt gedomineerd door het 12e eeuwse Cisterciënzer
klooster. Vanuit Ebrach maakt u samen met
onze deskundige chauffeur mooie uitstapjes
naar bijvoorbeeld Bad Staffelstein, waar u de
Vierzehnheiligen Basiliek bezoekt. Deze 18eeeuwse bedevaartkerk is een meesterlijk werk
van barokarchitectuur. In Bamberg neemt een
stadgids u mee op een wandeling door de binnenstad. De binnenstad is door de vele pleinen,
steegjes en prachtige middeleeuwse gevels een
groot openluchtmuseum en is in 1993 door

Diensten aan huis
U ontvangt aantrekkelijke kortingen op
onze diensten aan huis zoals de klussendienst, opticien, pedicure, kapper
en maaltijdservice. En wij hebben een
collectieve zorgverzekering bij
Zilveren Kruis.

Meld u aan en word lid
Langer thuis wonen met
gratis extra’s
De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp
en zorg om zelfstandig te kunnen blijven wonen maar ook vele extra's. Denk
bijvoorbeeld aan het gratis lenen van
krukken of een rollator of neem deel
aan onze gezellige activiteiten.

Net zoals ruim 6500 andere inwoners in onze regio. Met slechts één
telefoontje regelen wij dit voor u. De
BuurtPas kost u slechts € 19,75 per
jaar en is geldig voor alle inwonenden op één adres. Neem vandaag
nog contact op via telefoonnummer
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar
buurtpas@laurens.nl.

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.
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BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Geniet van de mooiste vakanties in 2022
Riviercruises
Rivierc
rc
crui
ruises
is

All Inclusive Busre
Busreizen
eize
eize
en

Noord
No
rdrd
d-Nederland cruis
cruisee

Südeifel, Moezel & Luxemburg
Sü
urrrgg

Nederland
Ne
nd & België cruise naar Brugge
e

Ontdekt de Duitse Vulkaaneifel
O
On
feeell

Over de Rijn en Moezel
Ov
oeze naar Cochem
m

Het fraaie Hessische Bergland
He
d

MS Azolla & MS Salvinia
a
6 dagen
d
diverse vertrekdata
kdata in
i 2022 va. € 575,575, - p.p.
p
MS Horizon
on
8 dagen
d
vertrek
ertrek 20 april & 6 okt. 2022 va. € 695,- .p.p
.p.p.
pp
MS Azolla & MS Salvinia
a
6 dagen
d
diverse vertrekdata in 2022 va. € 590,- p.p.

All Inclusive Hotel Bitburg in Bitburg
rg
5 dagen
d
vertrek 6 juni 2022 voor € 4
495,, p
p.p
p.p.
p
All Inclusive Hotel Am Park in Stadtkyll
ylll
5 dagen
d
vertrek 4 juli 2022 voor € 485,485,,,- p.p.
p.p
p
Hotel Combecher in het Kuurstadje Neukirchen
en
5 dagen
d
vertrek 22 aug. 2022 voor € 485,- p.p.

Maak uw keuze uit nog veel meer mooie riviercruises en busvakanties
s

Autovakanties

Autovakanties
akan

All Inclusive Hotel Op de Boud ****

5 dagen
g Valkenburg
g / Zuid
Zuid-Limburg
-Limburg
g va. € 246,- p.p.

All Inclusive Hotel
ell ’t
’ Holt ****

5 dagen Diepenheim / Hof
Hof van
v Twente
nte va.€
va
a 258,258,, - p.p.
p

All Inclusive Hotel Gaasterland ****
5 dagen
g Rijs
j / Friesland va.€ 272,, p.p.
pp

All Inclusive Hotel Brauer ****

5 dagen Soest / Sauerland va.€ 258,- p.p.

Golden Tulip Hotel West-Ende in Helmond
nd
d
3d
dagen het gastvrije Brabant va.€ 179,179, - p.p.
p..p.
.p.
p

De mooiste Fietsroutes
oute door Friesland
d
Hotel Gaasterland in Rijs
js
4 dagen
d
volpension voor
or € 16
169,
169,-- p.p.

Het Twentse stadje Ootmarsum
He
sum
m

5 dagen
g TreisTreis-karden
karden / Moezel va.€ 248,248,
48,- p.p.
p.p
p
p

All Inclusive Hotel Am Wall ****

Culinair hoogstandjes in Brabant
Cu
nt

Stadshotel Ootmarsum in Ootmarsum
m
4 dagen
d
n halfpension
hallfpens
p sion
pens
n voo
voor
or € 180,180
0,- p.p.
p.p.

Fietsen
Fie
n van
n hotel
e naar
el
ar hotel
el in
el
nB
Brabant
nt
van Asten naar Deurne en Helmond
nd
8 dagen
d
het mooie Brabant va. € 479,- p.p.

BTR Reizen heeft nog veel meer Autovakanties
k
met leuke arrangementen
ten
en All Inclusive Hotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland
d

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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BTR Reizen geniet van de
mooiste vakanties 2022
BTR Reizen is al jaren een bekende
reisorganisatie in deze krant en heeft
ook dit jaar weer een ruime keuze aan
de mooiste vakantiereizen.
Het hele jaar kunt u genieten van All Inclusive
autovakanties, veelal naar gastvrije familiehotels
of grotere hotels met speciale vakantiefaciliteiten,
allemaal gelegen in de mooiste vakantiestreken in
Nederland en Duitsland. Naast de goede en volledige verzorging met logies in een comfort kamer
met uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of lunchpakket en diner, zijn ’s avonds de drankjes bij de
reis inbegrepen. Bij enkele grotere hotels als De
Bonte Wever in Assen of Wunderland Kalkar zijn
vele vermakelijkheden, leuke entertainment en de
drankjes de gehele dag gratis.
Ook de All Inclusive busreizen met veel extra’s,
met vertrektijd tussen 08.00 en 11.00 uur wordt
door vele zeer gewaardeerd, evenals de luxe
touringcars met vriendelijke chauffeurs en de
uitstekende verzorging in de gastvrije hotels. Iedere dag zijn er leuke uitstapjes naar interessante
bezienswaardigheden waarbij de entreegelden bij
de prijs zijn inbegrepen.
Nieuw zijn de autovakanties met leuke arrangementen voor iedereen die er een weekend of wat
langer op uit willen. Hiervoor selecteert BTR
Reizen goede hotels en andere accommodaties

met arrangementen voor een leuk vermaak tijdens
uw vakantie. Wandelen & ﬁetsen om de prachtige
omgeving te ontdekken, motor- of autorijden voor
ritten door de mooie vakantiegebieden of weekendje uit om lekker te Shoppen & Stappen, ontdek
deze aantrekkelijke vakanties.
BTR Reizen heeft ieder jaar ook een ruime keuze
aan riviercruises over Europa’s mooiste rivieren.
Comfortabele cruiseschepen nemen u mee in een
sfeervolle ambiance voor een volledig verzorgde
cruise met een mooi vaarprogramma en gepaste
entertainment aan boord.
Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi
programma met sfeervolle auto-, bus- en riviercruise Kerst- en Nieuwjaarsreizen.
Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl of bel
055-5059500 voor informatie en gratis reisbrochure.

Rustige tuinderij waarop ook ouderen
de ruimte hebben om plantjes te kopen.

WIST
U DAT....

DE OUD-ROTTERDAMMER

ONLINE EEN GROTE DATABASE
AAN OPROEPJES EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?

Misschien staat er wel een oproepje tussen
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s
van uw straat, klas of school?
NIET ZOMAAR EEN ACTIE!
OOK IN 2022 NOG DEZE PRIJZEN,
ZOLANG ONZE VOORRAAD STREKT!

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina:
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL
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SPIDO CRUISES
GOED VERZORGD EROPUIT
RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

UITGEBREIDE
HAVENRONDVAART

SEAFOOD
DINNER CRUISE

HIGH TEA
CRUISE

MOEDERDAG HIGH TEA
CRUISE

Havenrondvaart van 2,5 uur door
het Rotterdamse havengebied.

Stap aan boord en ervaar de
Rotterdamse havens en geniet
van al het lekkers dat de zee te
bieden heeft in het seizoen.

De ideale invulling van een lazy
afternoon. Varen met op tafel
thee en een etagière vol lekkers.

Volw. € 26,25 | Kind* € 15,25

Volw. € 52,95 | Kind* € 32,50

Volw. € 38,95 | Kind* € 26,95

Iedere zaterdag in juli en

21 mei, 8 juli, 5 augustus,

Verwen uw moeder met een
leuke en uitgebreide havenrondvaart van ca. 3 uur terwijl
u geniet van een heerlijke high
tea met diverse zoete en hartige
lekkernijen.

augustus om 10.30 en 13.30 uur.

2,5 uur

24 september en 19 november

2 april, 5 juni, 25 september,
3,5 uur 16 oktober en 12 november

3 uur

Volw. € 40,95 | Kind* € 28,95
8 mei

3 uur

HAVEN
RONDVAART
ROTTERDAM
Vaar met ons mee door de
meest innovatieve havens
ter wereld.
AFVAARTTIjDEN:
Vanaf 24 maart,
april en mei: 09:30, 10.15, 11.00,
11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30,
16.15 en 17.00 uur

Juni, juli en
augustus:

September
en oktober:

10.15, 11.00, 11.45,
12.30, 13.15, 14.00,
14.45, 15.30, 16.15
en 17.00 uur

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN

HIGH WINE
CRUISE

VADERDAG CRUISE

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

Tijdens deze 135 km lange dagtocht varen wij langs natuurgebieden, pittoreske havenstadjes,
havengebieden en historische
vestingsteden.

Driedubbel genieten voor de
wijnliefhebber. Rondvaart,
heerlijke wijnen en veel kleine
bijpassende gerechten.

We mogen er weer samen op
uit! Vier vaderdag met een
cruise van 3 uur en geniet van
diverse kleine gerechten aan
boord.

Een bijzondere vaartocht door
het Zuid-Hollandse, Gelderse en
Brabantse landschap.

Volw. € 57,95 | Kind* € 29,95

Volw. € 44,95 | Kind* € 29,95

Volw. € 40,95 | Kind* € 28,95

Volw. € 57.95 | Kind* € 29,95

22 mei, 6 juli, 20 juli, 3 augustus

11 juni, 17 september,

19 juni

en 31 augustus

7,5 uur 15 oktober, 5 november

3 uur

7 juli, 28 juli, 17 augustus

8 uur

3 uur

10.15, 11.00, 11.45,
12.30, 13.15, 14.00,
14.45, 15.30, en
17.00 uur

November en december:
Maandag t/m
woensdag: 14.00 uur
Donderdag
t/m zondag: 11.00, 12.30, 14.00
en 15.30 uur

DAGTOCHT
WILLEMSTAD

DAGTOCHT
WOUDRICHEM

DAGTOCHT
TWEEDE MAASVLAKTE

DAGTOCHT
TIENGEMETEN

Spido neemt u mee op een
indrukwekkende reis terug in de
tijd naar het tijdperk van Willem
van Oranje.

Wandel door het middeleeuwse
decor van de film Oorlogswinter
en de populaire serie Dokter
Tinus.

Dichter bij een nieuw stuk
Nederlanden een haven in
aanbouw kunt u niet komen.

Vaar gezellig een dag mee en
maak een wandeling op het
prachtige natuureiland
Tiengemeten.

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95

14 juli, 4 augustus, 18 augustus

27 juli, 11 augustus, 25 augustus

Iedere dinsdag en zondag in juli en
augustus. Alle overige maanden
1x per maand

21 juli, 10 en 24 augustus

7,5 uur

8 uur

Of kijk voor ons actuele
vaarschema op spido.nl.

7 uur

8 uur

ZOMERAVOND CRUISE
De haven is dag en nacht in beweging. Beleef het zelf tijdens
onze Zomeravond Cruise!

Volw. € 15,75
Kind* € 9,25

FAMILIETICKET

UNDER THE BRIDGE

PAASCRUISE

Nieuwe editie: 10 april 2022!

17 april 2022!

Een unieke bridgedrive op het
water. Inclusief een exclusief
lunchbuffet en meren aan in de
Zilverstad Schoonhoven!

Vier Pasen samen met
familie of vrienden op het
Rotterdamse water met een
heerlijk uitgebreide Paasbrunch

Zie de zon langzaam naar beneden zakken, terwijl de haven
oranje kleurt. Bij terugkomst
wordt u getrakteerd op het
spectaculaire uitzicht van de
verlichte skyline waarbij u de
Erasmusbrug en de Willemsbrug passeert.
Tijdens deze tocht zult u merken dat het werk in de Rotterdamse haven altijd doorgaat, zeker bij de diverse grote containerhavens.

Volw. € 59,50

Volw. € 40,95 | Kind* € 28,95

Volw. € 31,00 | Kind* € 18,00

10 april

17 april

75 min

2 volwassenen en 2 kinderen
(4 t/m 11 jaar) € 48,85
Ontvang 2 x gratis scheepspost,
het doeboekje met leuke
opdrachten en ansichtkaarten.

Om toegang te krijgen tot de diensten van
Koninklijke Spido en uw en onze veiligheid
aan boord te kunnen garanderen, volgen
wij de richtlijnen van het RIVM.

7 uur

3 uur

Willemsplein 85
3016 DR Rotterdam
+31(0)10 275 99 99

Elke zaterdag in juli en augustus om 19.00 uur

Volg Spido:

‘t leukste uitje
op het water

Koninklijke Spido BV.
spido.nl

Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam |

010-2759999 |

spido@spido.nl | www.spido.nl

Kijk op spido.nl voor tijden en tickets.

150 min
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Vertrek van een zwaar
transport vanaf de Merwehaven
met de grensflat van Schiedam op
de achtergrond. Foto Anette WeedaPaesens

Tante Agaath
Bij het zien van de foto op de voorpagina van De Oud-Rotterdammer
van 8 maart kwamen veel herinneringen boven, die ik graag met
u deel. Ik meen namelijk in de
mevrouw die haar stembiljet in de
gleuf doet mijn lieve tante Agaath
te herkennen. Ik ben 88 jaar en
als klein meisje kwam ik iedere
dag bij haar en mijn oma en opa,
die in hetzelfde pand woonden.
Opa en oma hadden een groot gezin en zij
was het oudste meisje en hielp, zoals destijds gebruikelijk, al jong mee haar broertjes
en zusjes te verzorgen. Het gezin Klumper,
oorspronkelijk uit Dordrecht afkomstig,
kwam naar Rotterdam, omdat vader ‘bij het
spoor’ ging werken, waar hij opklom tot
hoofdconducteur. Zij gingen wonen in de
Rubensstraat in Kralingen, een nieuwbouwwijk achter de Hoge Oostzeedijk. Er waren
toen vijf kinderen van de 14 (Drie zijn er als
baby overleden).
Het was een ouderwets gezellige straat,
waar de mensen met mooi weer op een
stoeltje voor de deur met elkaar kletsten en
die deur stond ’s nachts gewoon op een kier.
Soms kwam de wijkagent langs en riep:
“Moeder, ik trek je deur dicht, hoor.” En dan
riep mijn oma terug: “Goed hoor, maar ze
zullen er heus niet één meenemen!”
Ook keek men naar elkaar om. Als de één
iets niet meer had, sprong de ander bij.
Tante Agaath heeft veel meegemaakt in haar
leven. Tijdens het ‘vergeten bombardement’
op Rotterdam-West, 31 maart 1943, woonde
zij met man en ouders op de Schiedamseweg nr. 226. Het huis werd getroffen door
drie bommen, waardoor haar ouders (mijn
opa en oma) en haar enige dochter en kleindochtertje van 7,5 maanden, die op visite
waren, omkwamen. Zij en haar man waren
niet thuis en overleefden.
Toen kort na het bombardement ook Oom
Jan overleed aan een hartaanval, stond ze
alleen. Hoeveel kan een mens verdragen?
De hele familie ontfermde zich over haar,
vooral mijn moeder. En ze is toen een poos
bij ons in huis geweest. Wij woonden in
het centrum, omdat ook ons huis in West
verwoest was, evenals de huizen van zeven
familieleden. Na een poos van levensmoeheid is ze door haar sterke geest weer
opgekrabbeld en weer de spil van de familie
geworden. Zij werd 83 jaar en de herinneringen aan mijn allerliefste tante blijven mij
altijd dierbaar. Ik kan nog veel meer over
haar vertellen, maar dan zou deze pagina
veel te klein zijn.
Er is ieder jaar op 31 maart een herdenking
bij het monument Park 1943. Ik ben altijd
aanwezig.
Lenie Willems
leonie@ﬂasheart.nl

Ravotten op
diepladers
Avonturieren zit in mijn bloed. Die eigenschap ontwikkelde zich stukje bij beetje vanaf de
jaren vijftig, dus vanaf dat ik een jaar of vier was. Mijn vleugeltjes lieten me zweven naar
favoriete plekjes vanuit de Pantserstraat, een van de verdwenen vijf poortstraatjes tussen
de Putselaan en Slaghekstraat in Hillesluis. Een stop maakte ik regelmatig bij de garages en
technische dienst van de firma NV König & Co, zwaar transport en hijswerken, gevestigd in
de Paul Krugerstraat 8 en de hoek van de De La Reystraat in de Afrikaanderwijk.
Het bedrijfskantoor was aan de Pieter
de Hoochweg 108. De directeur was
P.S. Driessen, die woonde aan de
Schiedamsevest 53d. Een soortgelijk
transportbedrijf was Zwatra aan het
Zwaanshals 168, van directeur M.A.
Kroes die met zijn gezin woonde aan
de Bergweg 131b. De dochter van
deze vervoersondernemer kennen
we als Neelie Smit-Kroes, Neelie
Peper-Kroes en als single. Ze was
minister van Verkeer en Waterstaat
en commissaris van de Europese
Unie (EU).
Na schooltijd ging ik nogal eens
naar König om er te ravotten op
de geparkeerde diepladers met de
grote wielen achterop. Sommige
hadden geen spatscherm en als
ze in de regen reden, gaf dat een
prachtige waterfontein. Overigens waren omwonenden niet zo
gecharmeerd van het bedrijf. Zeker
niet ‘s ochtends, als de motoren van
de trekkers gestart werden. Dat gaf
stank en geluidsoverlast.
Gevaarlijk
Het ijzeren hek met scherpe punten
was gevaarlijk voor klimmende
kinderen. Een zoontje van melkboer Luipen kwam te vallen op
een van de punten, spietste zich en
overleed. Dat vernam ik later uit de
overlevering van omwonenden.

Anette en haar man Alex verbazen zich telkens weer over de fotoschat die hun (schoon)
vader heeft nagelaten. Foto Rein Wolters.

Graag klom ik ook op een van
de kolossale trekkers van König
om binnen te gluren in de cabine.
Dat werd me soms niet in dank
afgenomen en dan kreeg ik toegeschreeuwd ‘op te sodemieteren’.
Ook kreeg ik wel eens, als ik niet
snel genoeg was, een schop onder
mijn achterwerk of een draai om
mijn oren. Toch bleef König me
trekken. Dat kwam ook omdat de
opleggers van de vervoerder op
Koninginnedag en Bevrijdingsdag
dienden als podium voor een open
wagenspel-toneelvoorstelling. Ik
herinner me de uitvoering van
deugniet Tijl Uilenspiegel op het
Zuidpolderplein en die van Kaat
Mossel op het Afrikaanderplein.
Deze herinneringen kwamen boven

na een bezoek aan het echtpaar
Alex en Anette Weeda-Paesens. De
vader van Anette, Tom, werkte 35
jaar bij König, als chauffeur en op
kantoor. Hij liet zijn dochter een
schat aan foto’s van het bedrijf na.
Fotoschat
Bij het snuffelen in haar vaders
nalatenschap kwam een doos met
allerlei König-foto’s op tafel.
Anette benaderde De Oud-Rotterdammer met het verzoek een
oproep met foto te plaatsen voor
het verkrijgen van herinneringen.
Drie oud-collega’s van haar vader
reageerden. Ze kwamen naar
Zevenkamp om thuis bij Anette de
foto’s te bekijken. Dat gaf ohhhs
en aahhhs van verrassing. Ook van

mij, toen ik een week later de foto’s
mocht aanschouwen. Uit de collectie blijkt hoe actief het bedrijf was
in binnen- en buitenland met zware
transporten en bijzondere hijswerken. Een soortgelijk bedrijf, dat
zich sinds 1967 sterk proﬁleert als
wereldspeler, is Richards en Wallington (Riwal) uit Dordrecht met
75 vestigingen in zestien landen.
Ik maakte 26 jaar geleden kennis
met dit bijzondere bedrijf door de
samenwerking met het sloopbedrijf
van Schotte uit Nieuwerkerk aan de
IJssel, dat een einde maakte aan het
‘bovenspoor’ van de Binnenrotte.
Uitvoerder was Dordtenaar Bert
Middelbos.
Kantoorstoel
Anette vertelt dat haar vader de
stuurcabine vaarwel zegde, omdat
zijn langdurige aanwezigheid op de
weg niet meer te combineren viel
met het thuisfront. Hij wilde liever
meer en langer bij zijn gezin vertoeven. Dus werd hij een soort regelneef op kantoor. Daar maakte hij
diverse veranderingen mee, net als
collega Frans de Boer (fransdb52@
gmail.com) die reageerde op de
foto van Anette. “Ik trof de foto op
8 februari in De Oud-Rotterdammer. Waar deze is genomen, weet
ik helaas niet. König Transport was
een van de oudste transportbedrijven in Rotterdam, als slepersbedrijf
opgericht, eind 18e eeuw. Naarmate de jaren verstreken werd het
bedrijf in 1962 overgenomen door
Thomson’s Havenbedrijf. Het jaar
daarop werd het bedrijf ingelijfd
bij de ETOM (40% Thomson 60%
TDG). Daarna fuseerde König met
de ﬁrma Rombouts uit Vlaardingen. Het nieuwe bedrijf was sterk
in het transport (lees vervoer van
vloeistoffen) op Engeland onder de
naam TFT (Tank Ferry Trailers).
Ik was toentertijd directielid van
Jawico in Pijnacker. In 1988 besloot de holding ETOM (Europese
Transport Ontwikkeling Mij) tot
een fusie tussen Jawico en König
en dat voornemen werd in 1989
een feit. Van 1988 tot 1989 ben
ik directielid geweest van König
Jawico, de nieuwe naam sinds de
fusie.’’
(Reacties: reinwol@outlook.com)

Tom Paesens (midden) in gesprek tijdens een König-receptie. Wie zijn de collega’s? Foto Anette Weeda-Paesens
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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

info@abovouitbaart.nl

MAAR NOG NIET UITGEWERKT?!
Voor een goede relatie zijn wij op
zoek naar gemotiveerde mensen
die op projectbasis in de regio
huis-aan-huis lokale heffingen
willen controleren.
WIJ VRAGEN:

• Communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van de
Nederlandse taal;
• Computervaardig;
• In bezit van auto en rijbewijs B;
• Per project 3 dagen per week,
5 uur per dag beschikbaar.

Uw erfcoach en meer

Heeft U Uw Nalatenschap Goed Geregeld?
Zorg dat U weet hoe het zit!

www.abovouitvaart.nl

lekker

een
eerdere krant
teruglezen?

Deze is ook
online te bekijken!
www.deoudrotterdammer.nl

WIJ BIEDEN:
• Een marktconform

salaris;
• Veel vrijheid en zelfstandigheid;
• Flexibele werkdagen/-tijden.

Adviseren
Informeren
Ontzorgen

Lezing

Op dinsdagavond 12 april om 19.30 uur verzorgen wij in Rotterdam-Schiebroek een lezing
waarbij deze voorbereiding van uw nalatenschap centraal staat. Wilt u weten of u het goed heeft
geregeld en/of hoe u dit het best kunt doen, dan bent u van harte welkom. U kunt deze lezing
kosteloos bijwonen. In verband met de grootte en de indeling van de zaal en de catering verzoeken
wij u vriendelijk zich aan te melden.

Locatie:

Zaal De Buurvrouw
Larikslaan 200/ingang Kastanjesingel, 3053 LG Rotterdam
Datum:
Dinsdag 12 april 2022
Aanvang:
Binnenlopen vanaf 19.00 uur/ontvangst met koffie/thee,
Start lezing 19.30 uur
Aanmelden: via de mail: info@akto.nu of tel. 010-3130823

info@akto.nu - www.akto.nu

rotterdams

De wereld wordt
rookvrij
Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

met deze 6 onderzetters
voor

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

bezorgkosten 4,25

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Nico van Scheijndel

thee of koffie

De wereld wordt
rookvrij
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Een goede voorbereiding is van groot belang en zorgt ervoor
dat u uw erfgenamen niet met vragen laat zitten!

Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud van Akto, uw erfcoach, ondersteunen bij de
voorbereiding of afwikkeling van nalatenschappen in de ruimste zin van het woord.
Als Registerexecuteurs helpen wij u (en uw erfgenamen) graag.

Uw erfcoach en meer

Wen er maar aan

Rouwcentrum Alexander
Wen
er maar aan

Daarbij spelen meer zaken een rol dan u wellicht denkt, zoals de
huwelijkse voorwaarden, de testamenten van uw ouders, eerdere
relaties en verzekeringen.

Wie zijn wij?

op z’n

24 uur per dag bereikbaar

Rondom erven en nalaten zijn er veel vragen. Denk daarbij
aan:
• hoe blijft mijn partner goed verzorgd achter
• wie mag er erven óf wie juist niet
• hoe zit het met de erfbelasting
• wie gaat alles regelen en in goede banen leiden
• en vooral: hoe voorkomen we problemen

mr.23
Nicole
C. Goud
010 – 313 08 23
Contact: 010 – 313 08
• info@akto.nu
•tel:
www.akto.nu

BENT U GEÏNTERESSEERD?:
Mail uw CV of contactgegevens
naar info@jobrent.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marijke Kuindersma,
op telefoonnummer: 088-600 74 50.
(Afwezig op woensdag)

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

Lezing
chap voo
rbereiden
12 april 2
022

Nalatens

24 uur bereikbaar

Wilt u nog
even

GEPENSIONEERD

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

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

14,95

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Onze oproepjes nu oo

k bij

Radio Rijnmond

‘Deense’ bleekneusjes gezocht
Wij zoeken voor de 8e reünie in de
Deense Zeemanskerk in Rotterdam
op donderdag 19 mei 2022 mensen
(bleekneusjes). Diegenen die destijds
na de Tweede Wereldoorlog in
Denemarken door pleegouders zijn
opgevangen. Dit om lichamelijk aan te
sterken en geestelijk alle ellende van
de oorlog even te vergeten.
Aanmelden kan bij: Els Vink, 06
19843065 of ph.wvink@ziggo.nl
en Maaike van der Plas (organisatie
namens de kerk) 06 44566663, 070
3467267 of ekiaam1963@yahoo.com

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

Verhalen en foto’s van oorlog en
bevrijding
In de laatste krant van april en de eerste
van mei besteden we weer extra aandacht
aan de Tweede Wereldoorlog. We zoeken
daarvoor verhalen over bezetting en
bevrijding van Rotterdam, die u zelf
heeft meegemaakt. Er zijn er al heel wat
binnen, maar het mogen er nog meer
worden. Stuur ze naar: Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel of naar
info@deoudrotterdammer.nl.. Liefst niet
te lang en liefst met foto!
(Op de foto: Jan Roovers fotografeerde een
bevrijdingsoptocht op de Beukelsweg)

De Deense Zeemanskerk
info@kirken.nl
Oproep aan Cecile Gieben
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag
8 maart heeft u een foto geplaatst die
u gevonden heeft in een lijstje dat u
bij een kringloopwinkel gekocht had.
Wij zijn er vast van overtuigd dat het
betrekking heeft op de grootmoeder
van mijn man. Ik heb u e-mails gestuurd, maar krijg bericht dat deze niet
afgeleverd kunnen worden. Zou u zo
vriendelijk willen zijn contact met mij
op te nemen via volgend e-mailadres:
lycoen@gmail.com Hartelijk dank
alvast.
Lydia Wessels
Hans Kranendonk en Lies de
Boer
Voor een binnenkort te houden
reünie van de Gymnasiumexamen-

klas 1968-1969 van het voormalig
Johannes Calvijn Lyceum aan de
Mare in Rotterdam-Zuid zoeken we
contactgegevens van Lies de Boer en
Hans Kranendonk. Zij zijn de enigen
van deze examenklas waarvan we nog
geen adres hebben teruggevonden.
Lies de Boer heeft een broer Maarten,
die ongeveer twee jaar jonger is dan
zij. Wie kan ons aan contactgegevens
van hen helpen?
Rob Benner
benner.khan@gmail.com
06-52681506
Daan Mackenbach
Wie kan mij informatie geven over

Schip Zorg & Vlijt
Ik ben op zoek naar foto’s van het
beurtvaartschip Zorg & Vlijt uit Axel.
Dit schip was van mijn oom en lag regelmatig in Rotterdam in het Haringvliet,
bij het Witte Huis. Hopelijk heeft iemand
nog foto’s.
W. Herwegh
anwil@live.nl
Bijgaande foto werd als een reactie op deze
eerder digitaal geplaatste oproep toegestuurd door Willi Lange.

Daan Mackenbach, in de jaren 30-40
wonend in de Jacob Catsstraat in Rotterdam, met wie ik, als vriendjes, elke
zaterdagmiddag naar de Prinsenstraat
in de oude binnenstad ging naar het
verenigingsgebouw van de CJMVObadja, na het bombardement in 1940
aan het Haringvliet.
Arie Koornwinder
a.koornwinder@kpnplanet.nl
010-2307064
Foto-expositie weer verlengd
De foto-expositie in de foto-expositiewinkel aan de Groene Hilledijk 149a
is opnieuw verlengd. Nu tot 29 april
2022. Er zijn nu foto’s te zien van de

Tweebosbuurt en de Afrikaanderwijk
en de ontwikkeling van de Kop van
Zuid in de jaren ‘80 en ‘90 van de
twintigste eeuw. Ook zijn er nieuwe
luchtfoto’s te zien van RotterdamZuid. De foto-expositiewinkel is open
van maandag tot zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur en op zondag van 12.00
tot 16.00 uur.
Tinus en Bep de Does
Korte Kromhout 50
3075 DM Rotterdam
010-4855318 of 06-15668177
Oorlogsspullen gezocht voor
museum
Wij zijn een vriendengroep, die zich

bezig houdt met het verzamelen van
items uit de oorlogstijd (1939-1945).
In deze tijd blijven er steeds minder
mensen over die zelf kunnen vertellen
over het leven uit deze periode. Ooit
hopen wij namens onze generatie een
oorlogsmuseum te stichten, zodat de
herinnering aan deze tijd niet verloren
gaat. Om deze droom hopelijk te kunnen realiseren, zijn wij dringend op
zoek naar spullen van vóór of tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Mocht u
spullen uit deze periode hebben liggen, die u eventueel voor een goede
prijs of als donatie zou willen weggeven, dan stellen wij dat zéér op prijs.
U kunt ons contacteren via e-mail of
telefonisch: stijndejong24@gmail.
com of 06-15350450. Alvast heel erg
bedankt namens ons.
Luuk (21)
Melissa (22)
Stijn (20)
Vakantieverhalen
Het lijkt nog wat vroeg, maar de
eerste vakantieverhalen voor juni, juli
en augustus komen al binnen. Mocht
u ook inspiratie hebben voor een reisverhaal, aarzel niet en stuur gewoon
toe. Liefst met foto’s natuurlijk. Stuur
u bijdrage naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De OudRottterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!

Bel 0180-820244
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TANTE POST
Slangetje slikken
Zo herkenbaar voor mij, het verhaal
op de voorpagina van De Oud-Rotterdammer van vorige keer, van Arie
van der Stoep. Maar voor mij was dat
in het St.Joseph Sanatorium in Hoek
van Holland. Ik lag daar in 1953 met
TBC en was 6 jaar, maar weet het nog
als de dag van gisteren (ben nu 75) en
vergeet dit nooit meer! Ik heb daar een
jaar gekuurd en als ik ‘s nachts wakker werd, keek ik altijd als eerste naar
het voeteneind van mijn bed of daar
een kaartje hing. Dan wist ik dat mijn
maag weer werd leeggepompt....Pfff...
dat was inderdaad geen pretje. En dat
gebeurde heel vaak. Hoe ﬁjn was het
als er geen kaartje hing!
Het was erg streng daar. Wat mij altijd
is bijgebleven, is dat je voor mijn gevoel een soort van aangebrande melk
moest drinken. Ik kreeg dat niet weg
en dan moest ik altijd in een kamertje
zitten tot ik het op had en dat kon lang
duren; ik noemde het olienotenmelk.
Jarenlang als ik zoiets rook was ik
weer in gedachten daar.
Er was eens in de twee weken bezoek.
Ik weet dat mijn zus er niet bij mocht
en zij stond dan weleens buiten te
zwaaien.
Ik had van míjn ouders een draaimolen (tafelmodel) gekregen, die stond
daar als sier en draaide echt. Toen ik
naar huis mocht hebben we de molen
daar gelaten voor de andere kinderen.
Misschien zijn er nog mensen die zich
hierin herkennen, reacties zouden leuk
zijn.
Roza Keller-de Schrijver
Bleiswijk
jgkeller5@hotmail.com
Verkeerde foto (1)
In de krant van 22 maart nr 6 is een
foto geplaatst in een artikel over Overschie. Dit is niet de Abtsweg, maar de
Van Noortwijckstraat/hoek Hoornweg.
Het rijtje winkels bestond uit De
Gruijter, sigarenwinkel, Albert Heijn,

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.

Uniek historisch radioverslag van voedseldroppings voor hongerend Rotterdam
Op 3 mei 1945 waren de geallieerden nog druk bezig met hun bommenwerpers voedsel uit te werpen bij Terbregge. Een
aparte afdeling van de ondergrondse Binnenlandse Strijdkrachten in Rotterdam had in het geheim een radio-reportagewagen gebouwd. Die konden ze nog niet gebruiken, omdat de Duitsers die prompt in beslag zouden nemen. Maar verslaggever Koos Groeneveld wilde alvast aan het werk en zag kans toch een serie radioreportages te maken over de ontvangst en verwerking van het gedropte voedsel. Die reportages maakt hij in de deels beschadigde fabriek van C. Jamin
aan de Hugo de Grootstraat, waar het afgeworpen voedsel, dat via de Rotte aangevoerd werd, verzameld en verwerkt
werd. Deze fabriek maakte zelf elektriciteit en was daardoor een centrale gaarkeuken. Gewapend met opnameapparatuur, die hij kon lenen van een directielid, interviewde hij de meisjes van Jamin, de kok van de keuken en de regelaars
van de operatie. Die opnames
bleven bewaard in het Stadsarchief
en ﬁlmmaker Bas Romeijn reeg
ze aaneen tot een indrukwekkende
podcast van 18 minuten. Marcel
Strüker deed de geluidnabewerking en John Brosens sprak commentaar in. Met enkele foto`s als
achtergrond is deze nu als ﬁlm te
zien en te beluisteren op de website
basromeijnﬁlms.blogspot.com en
als echte mp3 podcast te horen op
zijn speciale podcastpagina en te
downloaden op SoundCloud.

Co-op, slager en een café.
Peter Bijsterveld
Bijsterveldpeter@gmail.com
NASCHRIFT REDACTIE:
U heeft volkomen gelijk. De foto
stond verkeerd gearchiveerd in ons
foto-archief.
Verkeerde foto (2)
In De Oud-Rotterdammer van 22
maart lees ik bij de foto op pagina
15 “boodschappen deden we bij de
winkels aan de Abtsweg, zoals De
Gruyter”. De foto toont echter de Van
Noortwijckstraat. Opmerkelijk dat
er in het nog bestaande rijtje winkels
drie ‘grootgrutters’ gevestigd waren;
De Gruyter, Albert Heyn en de Coop.
Geen van de drie kruideniers zijn nog
in Overschie gevestigd, de wijk is een
van de weinige zonder ‘s lands grootste kruidenier! In de tweede winkel zat

zo te zien een sigarenzaak, later was
er een ﬁliaal van De Wit handwerken.
Onlangs zijn de drie voorste winkels,
na jarenlange leegstand, gerenoveerd.
Ronald van der Meer
vandermeer-55d@hotmail.com
Frans van Camp
Aan de herinnering van Hans van
Gelder aan Frans van Camp in De
Oud-Rotterdammer van 22 maart
kan ik het volgende toevoegen. Ik
kende Frans niet als onderwijzer. In de
tweede helft van de jaren zeventig zat
ik met hem in de Werkgroep Christelijk Geloven en Homoﬁlie. De groep
bestond uit homoseksuelen, lesbiënnes
en ouders van homoﬁele kinderen. We
gaven voorlichting binnen kerkelijke
groeperingen. En, zoals Hans van Gelder schreef, dat was in die tijd wel een
dingetje, zeker in zwaar christelijke
omgevingen. Met enige regelmaat

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via

automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 59,95
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN
tnv
Handtekening:

Uw naam
Adres
Woonplaats
Stuur de bon in een gefrankeerde
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl
en vul de bon digitaal in.
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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

werden we geconfronteerd met boze
gemeenteleden, die ons op agressieve
wijze met bijbelteksten om de oren
sloegen. ‘Homoseksualiteit was de
Here een gruwel’.
Frans was bescheiden en op de
achtergrond aanwezig. Maar wanneer
het erop aan kwam, was hij in staat
op integere wijze en heel rustig deze
mensen van repliek te dienen. Hij
liet zich niet van zijn stuk brengen,
hoewel de negatieve en vervelende
opmerkingen ook hem persoonlijk
raakten. Als werkgroep hielden we
elkaar op de been en gaven elkaar
steun. In die veilige omgeving was
Frans een prettig mens om mee samen
te werken. Bij de voorbereidende besprekingen van nieuwe ontmoetingen
met kerkleden gaf hij blijk van een
gedegen bijbelkennis en hij had tevens
grote mensenkennis. Daar hadden we
met zijn allen wat aan.
Van tijd tot tijd zochten individuele

gelovigen, die in de knel zaten met
hun homoseksuele gevoelens en hun
geloofsovertuiging, contact met de
werkgroep. Frans was altijd bereid
met deze personen in gesprek te gaan
en deed dat op een vertrouwensvolle
manier. Hij voelde echte betrokkenheid. Ik ben blij hem gekend te
hebben.
Aad Koster
a.koster47@gmail.com
31 maart 1943
Ik word bij leven en welzijn in mei 93
jaar en wil even reageren op het stukje
’31 maart 1943’ in De Oud-Rotterdammer van 22 maart. Die dag vergeet
ik ook nooit. Een verdwaalde bom
was op ons huis terechtgekomen aan
de Roosenveldstraat/Schiedamseweg.
Ook bij Garage Pik. Gelukkig waren
mijn moeder, zussen en ik niet thuis.
Maar we hadden ook geen geluk, want
mijn grootmoeder was in 1940 ook al
gebombardeerd. Die woonde daarna
bij vreemde mensen in huis. Nu viel
ons gezin ook helemaal uiteen. We
hadden verder geen familie. M’n zussen konden gelukkig bij vriendinnen
terecht. M’n moeder bij een kennis en
ik – wel apart – werd gelukkig door
iemand uit Haarlem, helemaal vreemd,
meegenomen. Dus u ziet: wij hebben
ons portie wel gehad. Ik ben de enige
die nog overgebleven is. Ik zit nu wel
in een verzorgingshuis in Barendrecht,
omdat in die plaats mijn dochter
woont. Ik hoop het nog mee te mogen
maken dat ik in juni overgrootmoeder
wordt.
Mevrouw G. van der Vorm
Borgstede
Marjoleinlaan 83
2991 HP Barendrecht
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reinen van Sparta, was voor zwakke kinderen
niet ideaal. Dat de directeur/hoofd der school
Anton Engwirda een rigide, strenge, grote vent
was, doet zijn kwaliteiten geweld aan. Engwirda
was de baas op school, was recht door zee, had
het hart op de juiste plaats en stelde het belang
van de kinderen altijd voorop. In mijn ogen een
uitstekende directeur; ik mocht hem graag.
Ja, die warme maaltijd. Noodzakelijk om het
effect van medicijnen te vergroten en de wat
zwakkere leerlingen, ‘de bleekneusjes’, te laten
aansterken. Wat meestal ook lukte. Moeilijke
eters gingen vaak als goede eters van school af.
De kwaliteit van deze maaltijd, aangevoerd in
aluminiumfoliebakjes, vond ik in mijn beginjaren
niet geweldig. Later veranderde dit toen de keukenploeg op school goede, voedzame maaltijden
klaarmaakte. Dat kinderen wel eens eten in de
rand onder de tafel stopten, klopt. Dat ze dit later
moesten opeten, klopt niet.
Zoals op andere scholen, deden wij ook leuke
dingen. Bijvoorbeeld schaatsen achter de spoordijk, toneel met de leerkrachten als acteur en niet
te vergeten de grootscheepse jubileumfeesten. We
lieten toen zelfs de stoomtrein rijden en haalden
een groot bedrag op om de oude bedden in de

Van Melle
Ik heb het stukje gelezen over de Van Mellefabriek bij stadion Feyenoord, van Aad Onderstal
in De Oud-Rotterdammer. Waar Van Melle nu
staat, was vroeger een grote put. Met allemaal
volkstuintjes en een gemaaltje om het water weg
te pompen. Met onze vriendjes visten we daar
met schepnetjes op stekelbaarsjes, salamanders en donderkopjes (kikkervisjes). De visjes
bewaarden wij in grote potten op het balkon van
ons huis! In die buurt van het stadion waren ook
twee brandweerkazernes. Aan de overkant van
Van Melle had je een grote speeltuin, vlak naast
het spoor. Als kind vond je het geweldig daar te
gaan spelen.
Cor van Slooten
c.g.a.vanslooten@hotmail.com
Openluchtschool
De strekking van mevrouw Bea Verploegens
verhaal over de Openluchtschool voor langdurig
zieke kinderen is naar mijn mening te negatief.
Vanaf 1977 heb ik hier met veel plezier voor de
klas gestaan. Het houten noodgebouw aan de
doodlopende Laanslootseweg, nabij de ter-

we kinderﬁetsen aan en maakten een parcours
op het achterste schoolplein. Een feest! Vanwege
verkeerslawaai zat buiten les geven er helaas niet
in. Dit gebeurde wel op de Haagse Buitenschool
in de duinen.

rustzaal te vervangen. Want naast de warme
maaltijd was ook de ‘Rust’ noodzakelijk. De
meeste kinderen vielen als een blok in slaap. De
anderen, die geen rust nodig hadden, gingen naar
de middaggroepen en onder begeleiding naar
buiten, bijv. naar Speeltuin West. Ik herinner me
nog dat we langs de citrushaven wandelden en
ieder kind een kokosnoot kreeg.
We haalden oud papier op om iets extra’s voor de
kinderen te kunnen doen. Van het geld schaften

Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl

Puzzel mee en win !!!
Voor de nieuwe puzzel hebben we weer dezelfde prijs van De
Theetuin in Rijsoord. Weer drie waardebonnen dus!

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de situatie in Oekraïne en luidde:
Oorlog kent alleen maar verliezers

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw oplossing van de puzzel voor donderdag 14 april 2022 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

Velen hadden die oplossing goed. Onder hen werden drie waardebonnen van restaurant en partycentrum De Theetuin
in Rijsoord van ieder 30 euro verloot, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of een ﬂuisterboot. De prijswinnaars
zijn: E.2Kooij3 (Rotterdam),
Agnes
Jansen6(Vlaardingen),
Elizabeth
Heuvel (Rotterdam).
1
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Horizontaal

13
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14
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20

21

22
25
26planten en bloemen zich slingeren;
27 12. huisdier; 13. gezongen
1. lederen
zweep23uit één stuk24met een knop; 7. latwerk
waarover
toneelspel; 14. olie (Engels); 15. laatstleden (afk.); 17. boterton; 19. stijl aan een raam of deuropening; 21. muzieknoot; 22. rivier
28
29
30
31
32
in Utrecht; 24. gebarenspel; 27. cafébuffet; 28. kwaad(aardig); 30. nieuw (in samenstelling); 31. een en ander (afk.); 32. van geringe lengte; 33.33wandversiering;
in Duitsland;3637. bekeuring; 38. bruin vlekje
34 35. plaats35
37 op het gelaat; 41. Nederlands naturisten
terrein (afk.); 42. beits (glansverf); 44. eetlust; 46. zwarte lekkernij; 47. deel van bijenkorf; 48. tentoonstellings- en verkoopruimte
38
39
40
43
voor
(meestal
moderne) kunst; 49. kelner;
50. kort41moment; 52. omlaag; 54.42neut(je); 56. een zekere; 58.
niet opmaken (bewaren); 61. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 62.
houten schoen; 64. economisch
en administratief onderwijs (afk.); 65. plaats in
44
45
46
Noord-Brabant; 67. grote bontgekleurde papegaai; 68. schaakterm; 70. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 72. ambacht (stiel);
48
49 78. gezicht (mond); 79. koninklijk
73.47naam van de vuurtoren op Terschelling;
76. biljartstok; 77. persoonlijk voornaamwoord;
Nederlands-Indisch leger (afk.); 81. de oudere (Lat. afk.); 82. runderen (algemene benaming); 83. verdieping; 84. onderricht; 86.
50
51
52
53
zoogdier uit de hertenfamilie; 87. niet helder (van water).
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1. een soort van pompoen; 2. godsdienst (afk.); 3. gat in het ijs; 4. dakbedekking van verschillende bladeren; 5. klinkdicht (lyrisch
gedicht);
6. wreed Romeinse keizer;677. schrijfgerei; 8. lichtrode68lichte wijn; 9.69zwart agaat;7010. oosterlengte
(afk.); 11. zwanger65
66
71
schapsonderbreking; 16. jongensnaam; 18. god van de zee; 20. familielid; 21. mannetjesbij; 23. moederkonijn; 25. een aantal
72
73
74
losgegane
steken; 26. eindstreep
(finish); 27. plaats in Duitsland;
29. hakkelen; 32. 75
militaire rang;7634. sociaal economische raad
(afk.);
36. oord van helse
verschrikkingen; 37. Indische praatvogel; 39.79snaarinstrument; 40.
plavuis; 42.81angst; 43. Nederlandse
77
78
80
prinses; 45. vaarwerk met een handvat; 46. Deutscher industrienorm (afk.); 51. op grote afstand; 53. plaats in Gelderland; 54.
83
84
85 59. stoom (walm); 60. puur
hondenras; 55. 82
vogel van de familie der kraaien;
56. geestdrift; 57. voormalig Nederlandse
koningin;
(onvermengd); 62. mond van een vuurspuwende berg; 63. houten vloer(delen); 66. deel van huis; 67. vlaktemaat; 69. metaal86
87
soort; 71. buitendijks land; 73. baken in een vaarwater; 74. gang van het paard; 75. graanpakhuis; 78. jongensnaam;280. watering;
82. Verenigde Naties (afk.); 85. stuurboord (afk.).
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HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!
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PANDHUIS ROTTERDAM
010-7171777

www.pandhuisrotterdam.nl

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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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 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.

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek
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.

pagina 24

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 6:
Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge

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,
Oud-Charlois, 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.

€ 22,95

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

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.

€ 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

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

Ja, ik bestel:
Solingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 2 Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 3 Kralingen, Kralingseveer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 8 Charlois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 10 Hillegersberg, Terbregge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, Spangen,
Witte Dorp, Oud-Mathenesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

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.

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga
naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Dinsdag 5 april 2022

