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Bijna niemand had nog een wasmachine
Een kind kan de was doen,
wordt er wel eens gezegd.
En daar heb ik mij vaak over
verbaasd. Ja, tegenwoordig
misschien met die moderne
wasmachines, waarbij je overigens de witte en gekleurde
was nog steeds gescheiden
moet houden. Een gegeven
dat mij altijd is bijgebleven na
die blunder met dat rode truitje. Mooi roze, daar niet van
maar nooit de bedoeling van
dat hagelwitte mooie T-shirt
die het ooit eens was...
Hoe oud is dat kind trouwens en heeft
ie op zijn of haar leeftijd wel weet van
wasverzachters en de verschillende
temperaturen? Nou was dat vroeger in
mijn tijd als kind, in de jaren vijftig en
begin zestig, wel een beetje anders en
waren er maar een paar mogelijkheden
en dat was koud en kokend heet of van
alles er tussenin. En een wasmachine was er alleen voor de wat meer
welgestelden. Nee, nog gewoon in een
zinken teil met water dat eerst in een
grote pan opgewarmd moest worden.
Met een wasbord en een stevige
borstel samen met de nodige groene
zachte zeep en schrobben maar.
Ligbad
Nou hadden wij het geluk dat in ons
huis op de hoek van de Brouwerstraat
en de Oude Dijk in de badkamer een
ligbad stond. Een prima plek om daar
de was in te doen. Het hete water
haalde mijn moeder in twee zinken
emmers bij de waterstoker aan de
overkant. Twee smalle trappen op met
die kokendhete emmers water wat
nog best een linke soep was. En we
staan er maar liever niet bij stil welk
een risico daarbij werd genomen. Laat
staan de ongelukken die op die manier
ongetwijfeld hebben plaats gevonden.
Maar niet aan denken.
Bleek
In dat bad konden de lakens in de
bleek gezet worden. Je rook die
lucht door het hele huis als het weer
eens zo ver was. Om ze na grondig
uitgespoeld boven op de zolder aan de
waslijnen te hangen. Al kan ik mij ook
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De was ging door de wringer.

nog goed herinneren dat er daar op
zolder nog een trapje was dat naar een
zinken platje leidde waar met droog
weer de was werd opgehangen. Je had
een mooi uitzicht over de daken vanaf
die plek. Maar je zag ook het geraamte
van de gasfabriek in de buurt, wat ik
altijd een beetje onheilspellend vond
als kind. Geen idee waar dat nou weer
vandaan kwam.
Zinken teil
Vreemd genoeg herinner ik mij niks
van het baden in dat bad. Ben er als
klein kind ooit wel eens hard op mijn
hoofd terecht gekomen, zo werd mij
later door mijn moeder verteld. Was
ze nog behoorlijk van geschrokken.
Heeft bij mijn weten gelukkig nooit
ernstige gevolgen gehad. Al kon ik op
de vraag “Je bent toch zeker niet op
je achterhoofd gevallen?” Volmondig met “jawel” beantwoorden “en
niet zo’n beetje ook!” Het buiten de
deur baden zoals mijn ouders nog
wel eens deden in het badhuis heb ik

Uitvaart compleet € 4425,- Budget
uitvaart € 1575,- Basis
uitvaart
v.a € 3675,-

wasmachine waarbij de trommel niet
draaide maar een verticale schijf aan
de zijkant van het binnenwerk voor de
nodige beroering in het water zorgde.
Samen met de bekende wasmiddelen
uit die tijd genoeg voor een schone
was.

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

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

nooit mee gemaakt. Alleen ooit eens
bij een vriendje die op de Westzeedijk schuin tegenover de kathedraal
woonde. In een zinken teil boven op
de keukentafel met lauwwarm troebel
grijs water. Sterk ruikend naar de
Sunlight zeep en aardig vuil nadat er
al een gezin met vijf kinderen gebruik
van had gemaakt. Het was er in en
er gelijk weer uit. Gauw afdrogen
met die veel te ruwe handdoek en
wegwezen daar. ,,Ben je nu al klaar?”
vroeg de moeder van mijn vriendje
die ik met opgestroopte mouwen in
de gang tegen kwam en wellicht een
flinke schrobbeurt in gedachten had.
Ik knikte van ja en vloog de trap op
naar de slaapkamer van mijn vriendje.
Kwam ik mooi weg mee.

straat ja, nee niet in dat bad. Hoewel
ik daar toch menig plezierig uurtje
heb beleefd. Al was dat in het begin
nog behelpen met die ene geiser in de
keuken. Had je aardig wat tijd nodig
voor dat bad vol warm water was.
En waarbij je tijdens het douchen in
datzelfde bad regelmatig getrakteerd
werd op ijskoud water nadat er een
onverlaat beneden in de keuken aan de
kraan van het hete water had gezeten.
En zelf werd je ook regelmatig geconfronteerd werd met ernstig gebrul
vanaf de bovenverdieping als je per
ongeluk de verkeerde kraan had open
gedraaid. Waarbij je uiteraard altijd
de onschuld zelve bleef nadat die
persoon naderhand om uitleg kwam
vragen. Echt geen idee, hoor…

Geiser
Het bad van de woning in de Breitnerstraat staat mij nog wel heel helder
voor de geest. Niet zo verwonderlijk
omdat ik daar het grootse deel van
mijn jeugd heb doorgebracht. In die

Vooruitgang
Dat euvel werd opgelost toen er boven
het bad een speciale badgeiser gemonteerd werd. Een hele vooruitgang.
Zeker toen er ook nog een bovenlader werd aangeschaft. Een echte

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

Wringer
De machine werd gevuld met het
warme water van de douche, terwijl
het vuile water met een slang in het
bad werd afgevoerd. Jazeker nog best
behelpen, maar mijn moeder was er
blij mee. En hoe leuk was het niet om
je moeder te helpen met de wringer.
Mocht je aan de slinger draaien terwijl
mama de broeken en hemden netjes
tussen de draaiende rollen liet glijden.
Waarbij je als kind altijd bang was dat
ze met haar vingers tussen die rollen
zou komen. Om daarna je moeder
voorzichtig met die volle mand een
trap lager te zien gaan. In de keuken
was een deur naar het balkon waar aan
de waslijnen de was werd opgehangen
en gedroogd. Vooral tijdens een flinke
vorst in de winter was dat grappig.
De hele was stijf bevroren. Je kon de
broeken gewoon recht op laten staan.
Kwam tijdens het strijken wel weer
goed.
Lees verder op pagina 3.

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.

010 418 23 33 | www.hess.nl
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Kom zingen bij Capella Rotterdam,
het gezelligste kamerkoor van Rotterdam!
Iedere maandagavond staan vanaf 20.00 uur
de deuren in de Romeynshof in Ommoord open
voor nieuwe (aspirant)leden. Onder leiding van
Hannah Ybeles Smit en Daniël Leiro Castro
repeteren wij voor ons concert in het
voorjaar. Voel je vrij om eens een avond te komen
kijken en mee te zingen. Graag tot ziens!
Info: 0644778492 www.kamerkoorcapellarotterdam.nl
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Bestel nu
uw BuurtPas
Met een lidmaatschap op BuurtPas
bent u verzekerd van een jaar lang
gemak, voordeel en zekerheid.

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Diensten aan huis

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u nog
even

COMPUTERHULP
AAN HUIS

er
lekkeen

Tel.
06-19160110 / 010-8485408
VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.
info@computerstoday.nl

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.

Ongeacht waar u verzekerd bent

Langer thuis wonen met
gratis extra’s

eerdere krant
teruglezen?

www.computerstoday.nl

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!
6,00
BEL 0180 - 820244

Meld u aan en word lid

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.

Deze is ook
online te bekijken!

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.

www.deoudrotterdammer.nl

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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Bijna niemand had nog een wasmachine
(vervolg van voorpagina)
Als het regende dan ging de was op
het houten rek die om de kolenka-

chel werd gezet. Werd het wel ietsje
kouder in huis, maar de kleding was
gauw droog. Wat later kregen we
een los staande centrifuge die je af

en toe tijdens het draaien stevig vast
moest houden. Anders kon het zomaar
gebeuren dat ie de hele badkamer rond
wandelde.
Bommetje
Nou hingen in die badkamer net onder
het plafond een stel stevige ronde
balken. Die werden voor de lakens en
dekens gebruikt om te drogen. Maar
was ook een prima mogelijkheid om
aan te gaan hangen en je daarna met
een ﬂinke plons in het volle bad te laten vallen. Jazeker een bommetje lang
voordat die uitgevonden zou worden.
Waren ze beneden niet blij mee hoor.
De hele badkamer drijf. Net zo als die
keer toen ik het een sport vond om dat
water met mijn lijf als een golfslagbad
heen en weer te zwiepen, waarbij, u
raadt het al, het nodige water over de
rand ging.

Reclame voor wasmiddel Sunil Sunlight zeep.

Tere delen
Als kind werd ik vaak door de hulp
gewassen in dat bad. Ze was een
Hongaarse vluchteling die via de
kerk mijn moeder in de huishouding
mocht helpen. Een goedlachse schat
van een mens, daar niet van, maar
zij had de gewoonte om tijdens die
wasbeurt mijn tere delen eens ﬂink
onder handen te nemen. Precies op die
plek waar ik niks kon hebben. En mijn
hulpeloze gejodel zorgde alleen maar

Wasbord en wasteil: onmisbaar toen de wasmachine er nog niet was.

voor nog meer lachen bij haar, waarbij
haar gouden tanden in het lamplicht
glinsterden.
Niet aanstellen
Ook tijdens het afdrogen liet ze zich
niet onbetuigd alsof ze alle frustraties
van de afgelopen tijd op mij wilde
botvieren. En nog steeds met die grijns
op haar gezicht. Terwijl mijn moeder

naderhand vond dat ik mij niet zo
moest aanstellen. Ach en misschien
was ik wel een wat al te overgevoelig
kereltje, maar het feit dat ik het ruim
68 jaar later nog steeds helder voor de
geest kan halen en de pijn kan voelen
spreekt wellicht toch boekdelen.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Nostalgie op Rotterdamse honkbalreünie
Op het honkbalcomplex van de Portland Poema’s vond kortgeleden de reünie plaats van HSV
Feyenoord en Sparta/Feyenoord. Onder de slogan: ‘A trip down to memory lane’. Honkballers en
softbalsters kwamen massaal naar de locatie van de redelijk jonge Portland Poema’s aan de Oldegaarde naast het veld van Coal, op het oude terrein van De Musschen. Nostalgie te over dus.
Tien jaar geleden werd de combinatie
Sparta/Feyenoord opgeheven. De
vereniging, toen spelend in de Beverwaard, kon de schulden niet meer
betalen en droeg het complex over aan
de gemeente Rotterdam. Dat was de
grootste schuldeiser.
Onmogelijk huwelijk
Veertien jaar heeft de combinatie
Sparta-Feyenoord bestaan. De ‘kenners’ wisten zeker dat dit een onmogelijke fusie zou zijn. En dat klopte!
Gelukkig heeft de onderlinge sfeer er
nauwelijks onder geleden.

Sparta honkbal was een grootheid.
Negen keer kampioen van Nederland
met topspelers als Hamilton Richardson, Hudson John, Simon Arrindell
en Henk Daniels.Het sportieve einde
kwam toen Sparta Nieuw Vreelust
moest verlaten en verhuisde naar de
Beverwaard om in te trekken bij Feyenoord dat Varkenoord moest verlaten.
Jammer allemaal maar goed, gedane
zaken namen ook dit keer geen keer.
Bij Feyenoord waren er kanjers als
Marcel de Bruijn, Jan Collins, Henk
Daniels, Hudson John, Paul Koster,
Paul van den Oever, Ton Steenbrug-

Marcel de Bruijn was een linkshandige werper

gen, Aad Brox, zoon van voetbaldirecteur Guus Brox, en Aad Verheul.
Enige jaren later waren Henk van ‘t
Klooster, Frank van Krimpen, Jan
Lodder en Erik Schouten ook zo ver.
Wim Onderstal, die in het doel heeft
gestaan in Feyenoords eerste, was de
hoofdcoach.
Kippenvel
Hudson John, die bij Sparta en Feyenoord heeft gespeeld, is inmiddels 83
jaar maar gaf wel acte de préséance op
de reünie.
Aan het begin van die avond vroeg
René Ras, zoon van Bas en Janny Ras
die bijna veertig jaar op Varkenoord
woonden, het woord. Zijn boodschap
was kort en goed. Hij zei bijvoorbeeld:
“Als je nou iemand ziet waarvan je
denkt: wie is dat ook alweer? Ga daar
dan naar toe en vraag het hem of haar.
Sommigen hebben elkaar zolang niet
gezien, dat dit ook logisch is. Hij
vroeg ook nog een minuutje stilte voor
hen die er niet meer zijn. Kippenvel en
zelfs de DJ was toen even stil. Daarna
zwol het geluid weer aan. Er werd

Feyenoord in 1976 met Frank Luyando, Erik Schouten, Tony Howell, Marcel de Bruijn, Paul van
den Oever, Paul Koster, Henk Kruik, Henk van ‘t Klooster, Aad Verheul, Ronald Janssen, Huub Kohl,
Wim van der Maarel, Boy Nederlof, Jan Kramer en Gerard Koster.

gedanst, gezongen en oude verhalen
opgehaald onder het genot van een
drankje en hapje. Bovendien was op
een groot scherm historisch beeldmateriaal te zien. Kortom, een heel gezellige reünie waarbij de herinneringen
over elkaar heen rolden.

Ze bestaan niet meer maar de echte
honk- soft- en peanutball fans zullen
die mooie jaren nooit vergeten.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Jan Lodder (links) met honkbalfans.
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Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!
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Al 40 jaar in Rotterdam!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



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

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

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

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

De mooiste kerstreizen
Gewoon perfect geregeld
Kerst in de provincie Groningen
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdadu01

Kerst in historisch Heidelberg
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdhdb01

Kerst in sfeervol Wenen
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdwen05

Kerst tussen de Elzas en Zwitserland
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

8-daagse busreis

Kerst en oud en nieuw in Toscane
13-daagse busreis

�� �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���
�

www.dejongintra.nl/kdmhe01

www.dejongintra.nl/kdmtm02

vanaf p.p.

€ 479
vanaf p.p.

€ 609
vanaf p.p.

€ 739
vanaf p.p.

€ 769
vanaf p.p.

€ 1379

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 32 reserveringskosten,
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.
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Nr. 274

Tienmiljoenste bibliotheekbezoeker
K

Ken je dit nog nr. 274 was kennelijk niet zo eenvoudig. Het gezelschap op de foto met vooraan die jonge knaap werd niet veel herkend.
Het ging allemaal om de viering van de tienmiljoenste bezoeker van
de openbare bibliotheek van Rotterdam, die voor die gelegenheid schrijver en
presentator Boudewijn Büch had uitgenodigd. Hij is de man op de voorgrond van
de foto.
Henny Hartog: “Deze foto is genomen in de
nieuwe bibliotheek aan Hoogstraat 110, waarschijnlijk door mijzelf. De foto werd genomen
ter gelegenheid van de tien miljoenste bezoeker
van de bibliotheek. Directeur P Schoots reikte
samen met mevr Suurmeijer de bloemen en
cheque uit. Op de voorgrond zit Boudewijn
Buch die er tijdens de ceremonie ook bij was
en diverse ofﬁciële handelingen uitvoerde.
Verder staan er op de achtergrond nog een aantal
personeelsleden, waaronder Loes Strang, Irma
Koevermans, Nico van Genderen en Linda
Leatemia.”
Adri van Hout: “Ja, dit ken ik nog, het is in de
Nieuwe bibliotheek Rotterdam. In de tachtiger
jaren en de meneer rechts is de toenmalige
directeur Piet Schoots. De foto is genomen op
de parterre bij de uitleenbalie. Het zal geen geld
geweest zijn dat werd uitgereikt , misschien
het 10.000.000e boek dat was uitgeleend aan
deze jongen? Wie van de oud collega’s weet het
nog?”
Jaap van Helmond: “Ik heb de foto van Ken
je dit Nog 274 eens ﬂink uitvergroot en goed
bestudeerd en herken er Boudewijn Büch in. De
presentator die helaas veel te jong is overleden.
Ik was een fan van zijn reisprogramma’s op
televisie waarin hij naar de meest onbekende
eilanden in bijvoorbeeld de Stille Oceaan ging.
En daarover rapporteerde in prachtige documentaires. Iedereen herinnert zich ook nog wel z’n

zoektocht naar de laatste resten van de Dodo,
de walgvogel, die de zeelieden van vroeger niet
wilden eten omdat-ie zo stonk, meen ik me te
herinneren. Boudewijn kreeg in een museum
een dodo-botje en was helemaal in de gloria
daarmee. Maar misschien nog wel leuker vond
ik een aﬂevering waarin hij een kokosnoot
adresseerde, van een postzegel voorzag en die
in het postkantoor bracht om te versturen naar
toenmalig VARA-voorzitter Marcel van Dam. Ik
had graag Van Dam’s gezicht gezien toen hij de
kokosnoot ontving!”
Edwin Zoet: “Dit is een foto in de openbare bibliotheek van Rotterdam aan de Hoogstraat. Op
de voorgrond zit Boudewijn Büch. Een kleurrijk
ﬁguur was dat. Hij kwam niet uit Rotterdam. Ik
meen dat hij opgroeide in Wassenaar en later
naar Leiden en Amsterdam verhuisde. Maar bij
hem weet je het nooit, want na z’n dood bleek
dat hij een grote fantast was een een groot deel
van z’n verleden bij elkaar heeft gefantaseerd.
Zo beweerde hij altijd een kind van hem was
overleden. Later werd daar geen enkel bewijs
voor gevonden. Ook verzon hij studies die hij
had gedaan. In werkelijkheid volgde hij een paar
jaar gymnasium, maar eindigde uiteindelijk met
een Mavo-diploma. En ook beweerde hij dat
hij na het overlijden van z’n ouders een enorme
erfenis had gekregen. Miljoenen zou hij hebben.
En hij verklaarde een deel daarvan aan de Rote
Armee Fraction, de RAF, in Duitsland over te
maken. Een ultralinkse groepering die allerlei

Ken je dit nog? Nr.

276

Ken je dit nog? Revalidatie. Veel ouderen hebben er mee te maken. (Jongeren trouwens ook, bijvoorbeeld bij sportblessures of na ongelukken.) Weet u waar dit is? Heeft u zelf wel eens met revalidatie
van doen gehad en kunt u daar iets over vertellen? Laat het ons weten! We zijn weer benieuwd naar uw
verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.

aanslagen pleegde. Ik werkelijkheid bleek later
dat hij slechts 750 gulden had geërfd. Maar dat
fraaie grachtenpand in 020 waar hij woonde
moet hij toch ook ergens van betaald hebben.
Mogelijk van z’n presentatiewerk, z’n lezingen
en de boeken die hij heeft geschreven. Want dat
waren er heel veel en voor zover ik weet zaten
daar ook wel een paar bestsellers bij.”
Joke van Tilborg: “De raadfoto is genomen in
de bieb aan de Hoogstraat. Daar kwam ik altijd
graag. Op de grote cheque te zien ging het om
een prijsuitreiking voor een zoveelste boekuitlening of iets dergelijks. Op de voorgrond zit
Boudewijn Büch. Wat die er mee te maken had
weet ik niet. Wel dat ik zijn boek ‘De Kleine
Blonde Dood’ heb gelezen. Een prachtig boek.
Het is later ook verﬁlmd met Antony Kamerling
in de hoofdrol. Boudewijn en Antony zijn er allebei niet meer. Dat is toch wel jammer, want ze
zijn allebei niet oud geworden. Het waren zulke
getalenteerde mensen.”
Alwin Dekker: “Waar de foto over gaat weet ik
niet, maar op de grond zit Boudewijn Büch. Dat
was vroeger één van mijn jeugdhelden. Het was
een heel eigenwijs baasje, net als ik destijds. In
discussies voerde hij het hoogste woord. Maar ik
leerde hem kennen door het boekenprogramma
dat hij op televisie had. Daarin kon hij heel
enthousiast allerlei nieuwe boeken aanprijzen.
Zo fanatiek dat je haast gedwongen werd naar
de bibliotheek te gaan om het te lezen. Toen ik al
wat ouder was heb ik zijn boek ‘Links!’ gelezen.

En dat was toch tamelijk ontluisterend. Weer
later, toen hij was overleden, las ik dat hij heel
veel verzonnen heeft over zijn eigen leven en dat
nauwelijks nog echt duidelijk is wat hij wel en
niet heeft meegemaakt en wat echt is en wat niet
aan zijn verhalen. Fantasie kon je ‘m in ieder
geval niet ontzeggen.”
Alida de Bruin: “Ken je dit nog-foto 274 gaat
over de bibliotheek. Misschien de miljoenste
bezoeker? Op de grond zit Boudewijn Büch, de
broer van Menno Buch. Dat was die van de sekslijnen de seksprogramma’s op televisie. Allebei
zijn ze er niet meer. Altijd gek gevonden dat
ene zich Büch met puntjes op de u en de andere
Buch zonder noemde.”
Jasper Verbrugge: “Ik herken Boudewijn Büch
op de foto. De eilandengek. Daar heeft hij een
paar mooie boeken over geschreven en televisieprogramma’s over gemaakt. Daar genoot ik
altijd van. Het opende werelden die anders nooit
te zien waren geweest. Want je moest er nogal
wat voor doen om er te komen. Je zag hem in
kleine vliegtuigjes stappen, met boten over ruwe
zeeën varen en door de jungle ploegen. En dan
te bedenken dat het een klein iets te dik mannetje met zeeziekte was. Hij was eigenlijk een
beetje de voorloper van de reisprogramma’s van
Floortje Dessing. Al schrijft die dan weer geen
boeken.”
Sonja Waterman: “Is dat niet Boudewijn Büch?
De grootste Mick Jagger-fan ooit? Ja toch?”
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BLONK

VERHUIZINGEN
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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



10% korting

U kunt al verhuizen va



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

naf

€ 295,-

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

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

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

0181 - 72 81 00

24 uur bereikbaar
www.abovouitvaart.nl

info@abovouitvaart.nl

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250

VOLG

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

OP FACEBOOK

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

Wendy en Joyce zijn 24/7
bereikbaar op 010 – 304 6373
www.BijzonderVaarwel.nl
www.bijzondervaarwel.nl
info@bijzondervaarwel.nl
Afscheid op maat, omdat geen mens
hetzelfde is...

Voor meer informatie;
bel 010 - 304 63 73 of mail
info@bijzondervaarwel.nl

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,2lti5jd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

WWW.FIRSTAIDASSIST.NL

In de voorbereiding of als het
moment daar is. Bijzonder
Vaarwel organiseert een passend
en uniek afscheid, geheel naar
jullie wensen.

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

FAA-OUD-RTM-10

Afscheid op maat, omdat
geen mens hetzelfde is…

www.venrooytandtechniek.nl

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

Declareer in 2022 nog uw Reanimatiecursus
EH2100 of EH2105 bij uw zorgverzekeraar!
Reserveer uw cursus op onze website
en ontvang €10,- korting met deze code:

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Een bijzonder vaarwel
Bijzonder Vaarwel is geboren vanuit de visie dat
elk afscheid uniek moet zijn omdat elk mens
uniek is. Elk afscheid is persoonlijk en verdient
een bijzonder vaarwel. Laten we het leven vieren.
Een afscheid van een dierbare. Soms heb je de
tijd om er van tevoren over na te denken, soms
moet het ineens. ‘Geen standaard uitvaart’, het is
de wens van veel mensen. Maar hoe regel je die
unieke beleving die eer doet aan degene die jij
net verloren hebt? Bijzonder Vaarwel kan dit voor
je uit handen nemen. Van begin tot einde, of een
deel van het proces.
Voor meer informatie: bel 010 - 304 63 73 of
mail info@bijzondervaarwel.nl

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

?

Uit de praktijk
Veel middenstanders hebben hun
pensioen opgebouwd in de vorm van
een eigen huis (of winkelpand), een verzameling koopsompolissen en andere
verzekeringen waarvan een lijfrente
gekocht moet worden en natuurlijk
spaargeld; dit is bezit waarover ze nu
vaak belasting betalen. Bezit waarover
later ook erfbelasting verschuldigd is.
Door bij leven vermogen weg te
schenken kunt u al veel erfbelasting
voorkomen, maar wat u weggeeft bent
u kwijt en beperkt de eigen zekerheid. Om erfbelasting te besparen, zijn
er enige standaard instrumenten die u
natuurlijk wel op het juiste moment
moet inzetten. Een testament maken,
vraagt daarom niet alleen om handelen
nu, maar zeker ook na het overlijden
van de eerst-overleden echtgenoot/
ote. Dat moet wel deskundig gebeuren
en kent ook beperkingen in tijd; soms
moet er binnen drie maanden besloten
worden. Andere beslissingen kennen
een termijn van acht maanden. In veel
testamenten is de echtgenoot/-ote van
de eerst overledene de executeur van
die nalatenschap. Advies: Geef die
executeur in elk geval de mogelijkheid
om een adviseur aan zich te binden dan
krijgt die langstlevende echtgenoot het
juiste advies voor inkomen én het besparen van erfbelasting. Soms is het nog
verstandiger om een professionele (Register)executeur te benoemen. Bezoek
een van onze spreekuren (na afspraak)
als u ook vragen over het voorkomen
van erfbelasting heeft. Zie hiervoor
onze website: www.akto.nu
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Schenken aan kinderen:
wat is dit jaar nog mogelijk?
Wij hebben twee kinderen die
allebei jonger zijn dan 40 jaar.
Onze oudste zoon hebben wij
een paar jaar geleden al de
jubelton geschonken. Onze
dochter had nog geen eigen
woning maar vermoedelijk
gaat dit volgend jaar alsnog
lukken. Als wij haar daarbij
met een schenking willen
helpen, wat is er dan nog
mogelijk?
Schenken, en dan met name jaarlijks
schenken, waarbij u zoveel mogelijk
gebruik maakt van de vrijstelling, is
een mogelijkheid om over een lange
periode vermogen vrij van schenkbelasting over te dragen en daarbij kunt
u mogelijk box 3 belasting en in de
toekomst erfbelasting besparen. In
2022 bedraagt de jaarlijkse algemene
vrijstelling voor schenkingen van
ouders aan kinderen €5.677.

Jezelf onterven
Het komt voor dat kinderen niets
meer met hun ouders of de toekomstige erfenis van ouders te maken
willen hebben vanwege ruzie of omdat ze het de andere kinderen meer
gunnen. Het heeft dan geen zin om
bij leven een verklaring af te geven
dat je jezelf onterft. Onterven kunnen
alleen erﬂaters in hun testament doen
en erfgenamen kunnen, als ze dat
willen, verwerpen. Berust een onterfd
kind in de onterving dan eindigt daar
(vijf jaar na overlijden van erﬂater)
ook het erfrecht. Bij verwerpen is het
wel van belang te weten dat in dat
geval de kinderen van de persoon die
verworpen heeft als plaatsvervuller in
aanmerking komen om te erven.
Erven met bewind
In een testament kan worden
opgenomen dat een erfgenaam niet
zelfstandig over de erfenis mag
beschikken maar deze erft met een
testamentair bewind. De testamentair
bewindvoerder voert dan het beheer
over de erfenis. In het testament kan
aangegeven worden waarvoor en hoe
de erfenis aangewend mag worden
voor de erfgenaam. Meestal wordt
een maandelijkse toelage opgenomen

worden ingebracht. De schenking aan
uw zoon maakt dan deel uit van de
nalatenschap en door verrekening met
de erfenis ontvangt uw dochter later
meer. Daarmee trekt u beide kinderen
weer zo veel mogelijk gelijk. Verschil
blijft er omdat uw zoon het geld
eerder heeft gekregen en hij mogelijk
kan genieten van de waardestijging in
de woning.

Voor de aankoop van een eigen
woning, verbetering of onderhoud
van deze woning, voor aﬂossing
hypotheek of afkoop erfpacht van
deze eigen woning is het mogelijk om
een veel hoger bedrag – de jubelton
– van €106.671 (2022) onbelast te
schenken aan iemand tussen de 18
en 40 jaar. Dit is bij u bekend, want
voor uw zoon heeft u hier immers al
gebruik van gemaakt. Nu is het zo dat
deze jubelton volgens de plannen van
het kabinet afgeschaft zal worden.
Zoals deze plannen er nu liggen mag
u echter in 2022 nog het volledige
bedrag schenken, ook als uw dochter

dit jaar nog geen huis zou kopen.
De besteding van dit bedrag mag
namelijk over drie jaar uitgespreid
worden; anders gezegd het bedrag
van de schenking moet uiterlijk 31
december 2024 besteed zijn voor de
eigen woning van uw dochter. Dit zal
ons inziens niet meer kunnen veranderen omdat dit gewoon de geldende
wetgeving tot en met 2022 is.
Lukt het u niet om uw dochter de
jubelton te schenken en wilt u de
kinderen toch zoveel mogelijk
gelijk behandelen, neem dan in uw
testament op dat schenkingen moeten

N.B. Anders is het als u het bedrag
niet in een keer kunt schenken. Daarvoor gold in elk geval tot 2023 dat u
het bedrag ook in drie jaar gespreid
zou mogen schenken. Houd er in dat
geval rekening mee dat de vrijstelling van het te schenken bedrag per
1 januari 2023 verlaagd zal worden
naar €28.947 en dat de spreidingsmogelijkheid zal worden beperkt (bij
schenkingen in 2022) of zelfs vervalt
per 2023.
N.B. Ondanks dat er vanwege de
vrijstelling geen schenkbelasting
verschuldigd is, moet de ontvanger
(uw dochter) wel een beroep hierop
doen. Als in 2022 geschonken wordt,
moet zij vóór 1 maart 2023 aangifte
schenkbelasting doen.

Geld voor je oude pan Onder
meer om verspilling te voorkomen
kunt u bij Blokker uw oude pan
inleveren, ongeacht waar de pan
ooit gekocht is. Koopt u bij Blokker een nieuwe pan dan krijgt u
5% korting.
of worden de doelen omschreven.
Denk daarbij aan de ﬁnanciering van
een woning of een opleiding. Het
testamentaire bewind kan vijf jaar
na het bereiken van de meerderjarige
leeftijd door de erfgenaam bij de
rechter ongedaan gemaakt worden.
De rechter gaat mee met dit verzoek
als de erfgenaam kan aantonen een
goed ﬁnancieel beheer te kunnen
voeren; dus dat hij/zij geen schulden
maakt. De erﬂater kan ook zelf een
eindmoment opnemen, bijvoorbeeld
bij het bereiken van de leeftijd van
23 jaar of na tien jaar. De persoon die
erft met een testamentair bewind zal
dit mogelijk makkelijker accepteren
als een motivatie van de maatregel is
opgenomen in het testament.
Uitstel van betaling
Soms zit vermogen van een erﬂater
vast in een eigen huis dat nog niet
verkocht wordt (of kan worden) of

omdat aandelen niet verkocht kunnen
worden. Of de erfenis is om andere
reden nog niet contant beschikbaar.
Dan kunt u de Belastingdienst om
uitstel van betaling vragen. Dat krijgt
u meestal wel. Houd wel rekening
met invorderingsrenteL 4% per jaar.
Repareren volgens afspraak
Laat u een broek maken of ﬁets
repareren of wat ook, dan moet de
ondernemer die de opdracht aanneemt zich aan afspraken houden om
aansprakelijkheid te voorkomen. Zo
moet hij/zij het werk uitvoeren zoals
afgesproken en op de afgesproken
tijd leveren. Bovendien moet hij u
waarschuwen als er complicaties zijn.
Vreest de stomerij dat een vlek niet
volledig verwijderd kan worden dan
zegt dit bedrijf dat het beste vooraf.
Is de stof van een mantelpakje te oud
om nog vermaakt te worden dan moet
de kleermaker vooraf waarschuwen.

Soep voor de rest van het
jaar Tip van mijn vader: Koop
als de tomaten het lekkerst én
het goedkoopst zijn een ﬂinke
hoeveelheid. Maak daar soep van
en vries de soep in porties in. U
heeft dan voor de rest van het jaar
lekkere goedkope soep.
Een nachtje slapen Stel de
koop van een product op internet
een nachtje uit, plaats de mogelijke
koop in het winkelmandje en slaap
er nog een nachtje over. Vindt u de
aankoop de andere dag nog steeds
zinvol koop het dan inderdaad; zo
niet dan, maak dan uw winkelmandje weer leeg.
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.
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THEE OF KOFFIE
OP Z’N

ROTTERDAMS

Budget € 1.495,Compleet € 4.195,-

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.895,-

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl
CU

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

MET DEZE 6 ONDERZETTERS
VOOR
BEZORGKOSTEN 4,25

14,95

BESTEL DE 6 ONDERZETTERS VIA HET WINKELTJE OF OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10:00-17:00
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IJsselmondense Hordijk vroeger en nu
Een tijd terug alweer lazen we in de DOR een stukje van iemand
die na vele jaren weer een bezoekje bracht aan de IJsselmondense Hordijk waaraan hij vanuit z’n jeugd mooie herinneringen
had. Veel was er nog herkenbaar maar hij miste de Prinses Julianaschool, dat klopt want die ging al weer jaren terug in vlammen op. In de jaren 50 versleten we zelf menig paar schoenen op
de Hordijk onderweg naar die school. De Hordijk was lang maar
als we het geluk hadden dat er bij het uitgaan een huiswaarts
kerende melkboer met zijn paard en wagen langs kwam konden
we hangend achter aan die wagen een stuk meeliften.
Anno 2021 ligt de Hordijk er nog
steeds prima bij. Hier en daar een wat
in verval geraakt pandje maar voor
een groot deel oogt de dijk nog net zo
als in die jaren 50. De fraaie open polders aan weerszijden van de dijk zijn
echter in de afgelopen 60 jaar volledig
volgeplempt met huizen, bedrijven en
een mega ziekenhuis.
Volgens de historische annalen is de
dijk zo’n 600 jaar terug aangelegd
als waterkering langs de toen pas
ontgonnen polder Nieuw Reyerwaard.
En omdat er toen ook al een schout op
de dijk rondliep was er waarschijnlijk
ook toen al sprake van bewoning,
en vanwege die schout ook misdaad
blijkbaar.
Jonge IJsselmondenaren zullen zich de
gezellige bedrijvigheid op de Bovenstraat in de jaren 50 moeilijk kunnen
voorstellen, en het is ook moeilijk
voor te stellen dat de Hordijk in die
jaren een soort ‘shopping mall’ was
voor de IJsselmondenaren die buiten
de dorpskern woonden, bijna alle dagelijkse behoeften waren er te koop.
De Hordijk begon bij wat tot 1959
nog een T-kruising was met de
Smeetslandsedijk en Kerkedijk en
eindigde bij de Dordtsestraatweg.
Met de aanleg van de Reyerdijk, die
in het verlengde kwam te liggen van
de Smeetlandsedijk, veranderde in
1959 die T-kruising in een gewone
kruising, en met de komst van graafen heimachines voor de aanleg van de
Hordijkerveld was het gedaan met die
prachtige polders waar de Hordijk en
andere IJsselmondense dijken doorheen slingerden. Tot in de jaren 70
stond op die T-kruising boerderij ‘de
Valk’ die later afgebroken werd voor
de aanleg van de trambaan. Vanaf dat
kruispunt vinden we nog steeds een
paar honderd meter terug van die vroegere Smeetlandsedijk wat eindigt bij
een kantoor van een woningcorporatie.
In de jaren 50 was dit wijkgebouw in
gebruik als kerk waar het Hervormde
volksdeel kerkte en op doordeweekse
dagen zat er een bewaarschool. Voor
pijnbestrijdingsmiddelen tegen hoofdkies- buik- en andere pijnsoorten
moest men een klein stukje de Kerkedijk op naar drogisterij Keimpema.
Ook op de Kerkedijk, maar iets dichter
bij de Hordijk, had dokter Meerkerk
(een zeer markante man met een stijf
been als gevolg van een motorongeluk) zijn dokterspraktijk. ‘s Morgens
om half 7 vulde zich er de wachtkamer
al. Zeurpieten en kleinzerigen waren

bij hem aan het verkeerde adres. Waren er medicijnen nodig dan kon men
die aan het eind van de dag afhalen
in zijn huisapotheek. Verder kon men
voor praktisch alles terecht op de
Hordijk zelf.
Fraaie brommers
Naast boerderij de Valk zat een aannemer op een plek waar ooit een café
zat wat afgebrand is. Stukje verder
de winkel van kachelsmid Buyse
met er achter een constructiebedrijf
en ernaast draaierij de Eendracht,
een fabriekje wat er nog steeds staat.
Vervolgens de fietsenzaak van Arie
Kleingeld waar we als schooljongens
onze neuzen plat drukten tegen de
winkelruit vanwege de fraaie brommers (tegenwoordig veelal collectors
items). Behalve fietsen en brommers
verkocht Kleingeld ook witgoed,
kachels, radio’s en tv’s. De winkel
heeft de 100 jaar net niet gehaald en
werd recent gesloten vanwege gebrek
aan opvolging. Naast die vroegere
Kleingeld winkel ligt nog steeds een
circa 50 meter lange doorgang,voor
fietsers; een overblijfsel van wat vroeger een prachtig polderweggetje was,
het Hendrik Veldhoen weggetje, dat
voor de bouw van de wijk Lombardije
uitkwam ergens op de Dordtsestraatweg. Aan dit weggetje stond een
poldergemaal met ernaast een stuk
weiland dat in de wintermaanden
onder water werd gezet voor de Thialf
ijsbaan. In de jaren 50 werden hierop
kortebaanwedstrijden gehouden die
veel publiek trokken. De plaatselijke
sporthelden toen waren Bart Ouwens
en Bram Koolmees. Ook de voor de
oorlog bekende Olympische schaatser
Siem Heiden schijnt hier schaatsen
te hebben geleerd. In 1933 reed Siem
zelfs een wereldrecord op de 5 km:
8 minuut 20. Tegenover Kleingeld in
een blok huizen zat in de oorlog het
kantoor van de regionale Feldwebel
en op de andere hoek van het blok de
kruidenierswinkel van Leen Stolk.
Naast Kleingeld de tuinderij van
tuinder Staat met daarnaast het bovenmeestershuis en Prinses Julianaschool
waarop van sommige families zelfs
wel drie generaties lezen en schrijven
geleerd hebben. Ook in die jaren 50
hoopten misschien sommige jongens
al op zoiets, maar toen eind vorige
eeuw het al een poosje leegstaande
gebouw in vlammen op ging deed dat
toch wel pijn bij veel mensen. Vanuit
de klaslokalen aan de achterzijde

De Prinses Julianaschool, die eind vorige eeuw afbrandde.

keken we uit over de polder waar nu
het Maasstadziekenhuis staat en zagen
in de verte de stoomtreinen rijden tussen Rotterdam en Dordt. En dagelijks
hoorde je de Sabena helikopter over
komen die van Heliport kwam.
Pal naast de school had schilder Ardon
zijn zaak voor verf en behang en er
tegenover een spuiterij. iets verder,
en nog steeds, een fraaie boerenstee
(modelboerderij) die ‘de Witte Melkstee’ genoemd werd. Hierna volgde
een lange rij met dezelfde huizen waar
een doofstomme schoenmaker zijn
schoenmakerij had in het onderhuis.
Er tegenover woonden groenteboer
Rietveld en bloemist Jantje Ollefers die zijn bloemenkraam op het
IJsselmondense Hoofd had naast de
patat- en viskraam van Jan de Klerk.
Groenteboer Rietveld had een open
groentekar waarop zen koopwaar
uitgestald stond. In de jaren 50 werd
er van alles gespaard door de jeugd,
voetbal en visplaatjes, munten,
lucifermerken, speldjes, suikerzakjes,
sigarenbandjes, postzegels en ook die
vloeipapiertje die toen om sinaasappels zaten waarop een merk stond.
Onder de jeugd was het de sport om
de papiertjes van de sinaasappelen te
grissen als Rietveld even bezig was
met een klant, en vervolgens benen
maken. We zijn nu beland op een
punt waar veel bedrijvigheid was: de
elektriciteitszaak van Westdijk, ernaast
een slagerij, en de bakkerswinkel van
Timmers. De slagerij was van de oude
soort. De koeien en varkens werden
(van horen zeggen) geslacht in het
onderhuis waarna zij nog in bijna
complete toestand aan een haak achter
de toonbank kwamen te hangen.
Terwijl je er bij stond, werd je bestelling er vanaf gesneden en indien nodig
door de gehaktmolen gedraaid. In de
etalage van bakker Timmers reed in de
jaren 50 een modeltreintje tussen het
gebak en de koekjes, dit naar aanleiding van het NCRV-radioprogramma
‘De Bonte Dinsdagavondtrein’, van de
populaire quizmaster Johan Bodegra-

ven, waarin geld werd ingezameld
voor een of ander goed doel. Op het
treintje zag je dan de wekelijkse stand
van de hoogte van het ingezamelde
bedrag. Tegenover Timmers een
melkboer, ernaast hoefsmid Immerzeel waar we wel eens toekeken bij
het beslaan van de melk- en groenteboerenpaarden, wat enorm stonk.
Iets verder de garage van touringcar
bedrijf Ringelberg met wiens groene
en met prachtige chromen ornamenten
versierde bussen we met de Julianaschool jaarlijks op schoolreis gingen.
Na die Ringelberg garage een stuk met
woonhuizen en de kruidenierswinkel
van Jan Groenendijk waarin al weer
heel lang café de Plint zit, er schuin
tegenover melkboer Zwaal die al in
een ver verleden de melk verruilde
voor benzine.
Zaans schepijs
Dichtbij de stoep naar het Zevenbergsedijkje op een kluitje kapper Greebe,
manufacturenwinkel Versluis, het
postkantoor, de banket en broodwinkel van in ‘t Veld, een schillenboer,
de brandweerkazerne en olieboer
Verveer, wat later snuisterijenwinkel
(plus oliehandel) Verbaas werd. Aan
de overkant garagebedrijf Huuksloot
en ijsboer Cees Wuister. Als Cees op
zaterdagochtend zijn Zaanse schepijs
(lekkerder bestond er niet) aan het
draaien was mochten we als kinderen
vaak toekijken en een vers ijsje kopen.
Zijn vrouw had binnen een snoepwinkeltje en een soort van cafetaria. Bij
garage Huuksloot kon men terecht
voor zowel een auto als de benzine ervoor. Ernaast stond een klein
boerderijtje met ervoor de bushalte
van busmaatschappij de Twee Provinciën (wat alleen een bordje was).
Aan de overkant op de hoek van het
Zevenbergsedijkje stond een ijzeren
keet waarin aan auto’s gesleuteld werd
(in de jaren 60 groeide dit uit tot een
fraaie Opel showroom van Rijsdijk).
Op het stuk Hordijk tussen het
Zevenbergsedijkje en Reyerwaardse-

weg stonden alleen woonhuizen die
ooit plaats moesten maken voor de
IJsselmondense Randweg. Tegenover
die Reyerwaardseweg, die toen meer
bekend stond onder de naam Pieterseliedijkje, weer een melkboer met
erachter de monumentale boerderij
van Lems die ook in vlammen is op
gegaan. Ongeveer op de hoek van het
Pieterseliedijkje in een schuur achter
het huis een nostalgische kruidenierszaak van de Weerd. Tussen het
Pieterseliedijkje en de spoorlijn is
ook nu nog steeds een zeer authentiek
stukje Hordijk terug te vinden, tegenwoordig de Wester Hordijk. Midden in
een stuk bouwland stond tot de jaren
70 de Gereformeerde kerk met ernaast
de pastorie, toen die kerk z’n functie
verloor werd hij verbouwd tot woonhuis. Aan dezelfde kant het winkeltje
van bakker Reedijk en Renault-garage
Dekker en vervolgens de spoorwegovergang van de lijn Rotterdam-Dordt.
Over de spoorweg een rij woonhuizen,
een zoveelste melkboer, kippenschuur en op het kruispunt met de
Dordtsestraatweg het bekende Café
Sport met er aan vast een soort van
wegrestaurant dat zijn gouden tijd had
in de jaren voor de aanleg van de A16
toen al het verkeer richting Dordt nog
over de Dordtse Straatweg reed. In
het café hadden we als kinderen van
een jaar of 10 weinig te zoeken maar
we kwamen er wel regelmatig om
suikerzakjes te bietsen voor de verzameling. Van dit laatste stukje Hordijk
is niets meer terug te vinden, ook in
het stuk tussen Zevenbergsedijke en
Reyerwaardseweg veranderde er veel,
plus dat er wat doorgangen kwamen
naar de Hordijkerveld. Alle genoemde
bedrijvigheid is nu bijna verdwenen,
maar verder is het allemaal nog zeer
herkenbaar voor wie er in de jaren 50
voor het laatst geweest is.
T van Driel
j.driel5@chello.nl

pagina 10

Dinsdag 15 november 2022

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

Herfstconcerten in Fonteinkerk

In de Fonteinkerk worden op de zaterdagmiddagen van 19 november en 3 december nog twee herfstconcerten gegeven.
De bedoeling is, dat zoveel mogelijk mensen drempelvrij kennis kunnen maken met in dit geval kleinschalige uitvoeringen
van klassieke muziek met hier en daar een lichte toets. In het eerste van deze drie concerten werd onder andere muziek van
Mozart en Mendelssohn ten gehore bracht en waren Trio Ritornello en Blaaskwintet Beaufort aan zet. In het tweede concert
op 19 november brengt het Barokensemble Camerata Capelle een afwisselend programma met muziek van onder andere
Charpentier en Handel. In het derde concert op 5 december brengt het Trio Mendelssohn een werk van Clara Schumann, de
weduwe van Robert, en eindigt de concertreeks met Mendelssohn. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Zaterdagen 5 en 19 november en 3 december

Jubileumconcert Tom Parkers The New London Chorale

In het Nieuwe Luxor Theater kunnen fans van Tom Parkers The New London Chorale genieten van een jubileumconcert. Het
populaire gezelschap bestaat 40 jaar. Het begon in 1979 onder leiding van de inmiddels overleden producer en arrangeur
Tom Parker en kende grote successen in binnen- en buitenland. Ook na het overlijden van Parker bleef het gezelschap onverminderd actief. Bekende zangers en zangeressen als Vicky Brown, Madeline Bell en Katie Kissoon begonnen na hun start
bij het gezelschap een solocarrière. De inmiddels 80-jarige Madeline Bell is er bij dit jubileumconcert ook bij. Net als Gordon
neville, Lance Ellington en Marilyn Rae David en een 11-koppige band. Zie ook elders op deze pagina’s.

Orgelconcert van Kerst naar Nieuwjaar

Organisten Martin Mans en Gert van Hoef geven
op dinsdag 27 december een eindejaarsconcert in
de Laurenskerk. Martin Mans laat in medleys een
kerstfantasie de klanken overvloeien naar thema’s
die passen bij de jaarwisseling zoals Uren, dagen,
maanden, jaren en ‘k Wil U o God mijn dank
betalen. Naast de meesterimprovisaties spelen
beide organisten klassieke orgelwerken van J.S.
Bach, Mozart en Vivaldi maar ook Feike Asma en
Klaas-Jan Mulder wordt een ode opgedragen. Een
concert in de Laurenskerk is een ware belevenis mede door het orgel dat altijd weer weet te
overweldigen. Het instrument heeft eindeloos veel
registratiemogelijkheden waardoor het steeds anders klinkt. De Chamades (Spaanse trompetten) doen er qua volume nog
een schepje bovenop. De organisten wisselen elkaar achter de klavieren af. Halverwege het concert is er een pauze waarin
bezoekers de gelegenheid krijgen iets te nuttigen en een kijkje te nemen bij de geluidsdragers. De organisten zijn daar te
vinden voor meet & greet.

Hillegersbergse Herfstconcerten in Fonteinkerk

Op particulier initiatief vinden onder de naam Hillegersbergse Herfstconcerten een drietal
concerten plaats op drie zaterdagmiddagen in het najaar in de Fonteinkerk in Hillegersberg. De toegang tot deze concerten is gratis. Eén concert is al geweest. Op zaterdagmiddag 19 november wordt het tweede concert verzorgd door Barokensemble Camerata
Capelle. Tijdens het concert op 3 december speelt het Trio Mendelssohn. Aanvang alle
concerten: 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur. Het adres van de Fonteinkerk: Terbregselaan 3, 3055TE, Rotterdam.

Van 19 november 2022 tot en met 28 januari 2023

Rotterdamse Bijnamen Tramtour: 15 januari en 18 maart 2023

Stadsgids en schrijver Herco Kruik verzamelt de bijnamen die Rotterdammers geven aan de gebouwen, straten, bruggen,
kunstwerken enzovoort. Die verzameling
telt inmiddels zo’n 1.500 (!) bijnamen, de
één populairder dan de andere uiteraard,
maar altijd op en top Rotterdams. Hij
vertelt over de meest populaire benamingen (zoals De Koopgoot, De Kuip, Het
Potlood), maar ook vele minder bekende
bijnamen komen voorbij tijdens een tramtour van 1,5 uur door grote delen van de stad. De ludieke en humoristische tour
wordt verreden met een nostalgische vierasser-tram uit de jaren ‘30. Dit winterseizoen kunt u mee op zondag 15 januari en
zaterdag 18 maart 2023 om 11.00 u, 13.00 u of 15.00 u. De tour duurt 1,5 uur en de prijs is € 15,00 p.p. Meld u aan via
www.scheurmailrotterdam.nl.

Binnenstad Buitenstad: Verhalen uit de buurt

Duik in de verhalen van twee bijzondere Rotterdamse wijken: het Oude Westen en GrootIJsselmonde. Zijn er verschillen of juist overeenkomsten? De tentoonstelling is een
tijdelijke ontmoetingsruimte en laat met foto’s, verhalen en tekeningen de perspectieven
zien van buurtbewoners, ontwerpers en kunstenaars. Ga mee op ontdekkingstocht in de
expo en doe mee aan een workshop, wandeling of excursie. Gratis te zien van 19 november ’22 t/m 28 januari ’23 bij OMI, Schietbaanstraat 21. Bekijk het actuele programma op
www.omirotterdam.nl

Calandkoor viert jubileum met gratis concert

Het koor, dat onder leiding staat van dirigente Marlous Smit jr., brengt een aantal bekende en minder bekende liederen ten
gehore. Rebecca Smit (cello) en Sebastiaan Oosthout (piano) verlenen hun medewerking aan dit feestelijke concert. Samen
met het koor zorgen zij voor een fantastische muzikale middag.
Het gemengde Calandkoor werd opgericht in
1980, en zou dus in 2020 zijn 40-jarig jubileum
vieren. De corona-pandemie gooide roet in het
eten. Toen er weer gerepeteerd kon worden,
zijn de ca. 40 zangers en zangeressen druk aan
de slag gegaan met het mooie, gevarieerde
programma dat Marlous Smit heeft samengesteld. Het koor zingt o.a. ’I have a dream’, ‘Edelweiss’ (Rodgers & Hammerstein), ‘Stay with
me till the morning’ (Mozart) en vele andere
melodieën. De liederen worden afgewisseld
met cello- en pianospel van Rebecca Smit en
Sebastiaan Oosthout.

50+ OOGZORGWEKEN
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

Zondag 20 november
Gratis jubileumconcert Calandkoor Rotterdam

Het Calandkoor viert zijn 40-jarig jubileum met een groots concert op zondag 20 november. Locatie: St. Caeciliakerk aan de Zocherstraat 90 te Rotterdam-Lage Land. Aanvang
14.30 uur. Toegang en 1 consumptie gratis. Meer informatie: www.calandkoor.nl.

Zondag 20 november en daarna

G
OO RATIS
G
CO ZOR
G
NS
ULT
t
/
m
3
0-1
1-2
022

Zondagochtendconcerten in De Doelen Rotterdam en World Forum
Den Haag

Dit najaar en begin volgend jaar staat weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten
gepland in De Doelen in Rotterdam en in het World Forum Theater in Den Haag. De
entree bedraagt 16 euro per concert. Voor meer informatie en bestellen van kaarten zie:
www.zondagochtendconcerten.nl of bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze pagina’s).
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Zaterdag 10 december

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers
In De Doelen in Rotterdam opent de reeks zondagochtendconcerten met een optreden van Laura Fygi en Trio
Galantes op 20 november. Op 11 december staat ‘Van
Smartlap tot opera’ op het programma en op 18 december
White Christmas in De Doelen. Op 22 januari treden Carel
Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen
de New Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5
maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een
ode aan Tom Jones en Frank Sinatra
In World Forum Theater Den Haag worden de zondagochtendconcerten op 3 februari vervolgd met ‘Een Koffer vol
Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud
Bos. Op 12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een ode
aan The Everly Brothers. (zie ook elders op deze pagina’s).

The New London Chorale viert 40-jarig jubileum in Nieuwe Luxor
Theater

Tom Parkers The New London Chorale viert in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam
het 40-jarig jubileum. Een concert met gepopulariseerde versies van bekende klassieke
werken als The Young Messiah en The Young Wolfgang Amadeus Mozart, gezongen
door verschillende solisten zoals Madeline Bell. Ga voor kaarten naar: www.luxortheater.
nl

Dinsdag 27 december

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Orgelconcert Van Kerst naar Nieuwjaar met Martin Mans en Gert
van Hoef

Op dinsdag 27 december geven de bekende organisten Martin Mans en Gert van Hoef
een eindejaarconcert op het indrukwekkende orgel van de Laurenskerk in Rotterdam.
Op het programma staan improvisaties die de kerstperiode uitluiden en het nieuwe jaar
tegemoet zien. Aanvang: 20.00 uur, deuren open 19.15 uur Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. Parkeertip: Sint Jacobsplaats. Toegang in de voorverkoop: 15
euro (Aan de kerk € 16,50)Rotterdampas: € 12,=. Kinderen t/m 11 jaar gratis. Reserveren: www.martinmans.nl of tel. 06-25391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Zondag 15 januari en zaterdag 18 maart 2023

Goud, zilver en militaria

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

Rotterdamse Bijnamen Tramtour

Deze populaire tour wordt dit winterseizoen weer georganiseerd op zondag 15 jan en
zaterdag 18 mrt 2023. U hoort onderweg talloze bijnamen, anekdotes en wetenswaardigheden tijdens een tramtour door de stad met een historische, nostalgische vierasser. (Zie
ook elders op deze pagina.)

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. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. 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.

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 Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom
langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.

Kunst en curiosa

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

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN

Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Vanaf 1-11-2022 ook pasfoto’s!
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A,
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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RET-rijtuigen in het Openluchtmuseum
Wat een leuk artikel over het erfgoed van de RET in De Oud-Rotterdammer van 18 oktober. Mijn
grootvader, Maarten van der Zweth, was van ruim voor de oorlog trambestuurder bij de RET. Gedurende de hopeloze crisisjaren heeft hij altijd mogen werken! Tijdens de oorlog is hij opgepakt en in
diverse werkkampen in Duitsland terecht gekomen. Hij heeft het overleefd, maar is nooit meer de
oude geworden. Na de oorlog heeft hij het nog een poosje geprobeerd op de tram, maar hij kon het
niet meer aan. Afgekeurd.
Dankzij het pensioen, samen met een
ﬁnanciële ondersteuning van de Stich-

Instappen maar!

ting 40-45 hebben mijn grootouders
het ﬁnancieel na de oorlog nooit slecht
gehad, maar hij
heeft met zijn
kleinzoon nooit
kunnen rennen.
Uiteindelijk
heeft hij het
nog lang met
horten en
stoten kunnen
volhouden en
uiteindelijk
sloot hij zijn
ogen deﬁnitief
op de dag,
dat de metro
ging rijden, 10
februari 1968.
Opa-dag
Op 28 augustus
jongstleden
hadden mijn
kinderen
een opa-dag
georganiseerd.

Het Nederlands Openluchtmuseum
in Arnhem. Daar reden tot mijn grote
vreugde nostalgische RET-rijtuigen
rond in het park. In de remise ook een
exemplaar. En dat was helemaal leuk,
want dat was lijn 12, zie bijlage RET
03. Op die foto sta ik het volgende
verhaal te vertellen. Dat was een lijn,
waar ik met mijn ouders en zusje, voor
we een auto kregen, vaak mee ben
meegereden. We kwamen dan met de
trein uit Leiden, stapten uit op Zuid
en reden met lijn 12 tot het eind van
de Mijnsheerenlaan. Stukje lopen naar
Pleinweg 83b. Behalve de echte tram
stond er ook nog een voorzijde van
lijn 2 voor een leuke foto, zie bijlage
RET 01. Die reed weer over de Wolphaertsbocht. Op bijlage RET 02 zien
we weer lijn 12 en nu met de bekende
Feyenoord reclame.
Verkeerde trein
Over lijn 12 heb ik nog wel een aardige anekdote. Toen ik een jaar of 9 was
en mijn zusje een jaar of 7 mochten
we een keer op eigen kracht naar Rot-

Met de tram in het Openluchtmuseum

terdam met de trein. Geen probleem,
want die reis hadden we al zo vaak
gemaakt. Echter, tot mijn grote schrik
zaten we niet in een stoptrein. Dus we
stopten niet op Zuid. Kennelijk was de
ontsteltenis duidelijk te zien, want één
van de medepassagiers vroeg, wat er
loos was. Na mijn verhaal is die persoon toen naar een conducteur op zoek
gegaan voor ons. Die heeft ons onder

zijn hoede genomen en in Dordrecht
gezorgd, dat iemand ons op de goede
trein zette. En zo kwamen we iets later
dan gepland, maar met een spannend
verhaal bij onze grootouders aan.
Fred van den Bogaard
fbgrd@zeelandnet.nl

Rijnmond
vanuit de wolken
Rotterdam – Wielewaal, 15 november 1955. ©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. Inmiddels
is er een waardig opvolger, die
nog wat 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

Dinsdag 15 november 2022

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

pagina 13

Shantykoor ‘Stuurloos’
(onderbezet) zoals het
in Hoogvliet fijn en gezellig
amusement bood. Rechts met blauwe
pet secretaris Wim Meijers. Foto’s Rein
Wolters

Gedeelte van het Van Nelle complex.

Oom Jo ontwierp
Witte Dorp
Bij Rinus Anker (geenranker@
zonnet.nl) zwelt zijn borst van
trots als hij aan de oom van zijn
moeder denkt. Jo van den Broek
(1898-1978) was niet zomaar een
oom, hij was de architect van veel
spraakmakende en indrukwekkende bouwwerken. “Zijn eerste
grote project was het Witte Dorp
in de wijk Mathenesse.”
“Toen hij daarover thuis in Zevenhuizen het
zijn moeder vertelde, vulde hij heel trots
aan dat die huizen ook een doorspoeltoilet hadden. De oma van Rinus Anker, die
midden in het dorp woonde, moest zich nog
behelpen met een plee (een zitplank met
een gat boven het water) in de Hennipsloot.
Maar ze vertelde ook dat het daar erg rustig
kon zijn.
Ook Leen van den Broek, een broer van
mijn grootvader Marinus, werkte op het
Stadstimmerhuis, en werkte aan opdrachten
voor huizenbouw in Kralingen. Jo van den
Broek werd later bekend onder de fusienaam Van den Broek en Bakema Architecten. Veel van hun scheppingen in Rotterdam genieten bekendheid, zoals Stadion
Feijenoord, Mathenesserplein, Justus van
Effenblok. En bovenal het wereldvermaarde
Van Nelle-complex op de rand van Spangen
en Overschie. De architect woonde later
aan de Kralingseweg waar een mooie witte
ophaalbrug leidt naar een heel strakke en
moderne villa.”
Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Wie zijn dit?

Wie van de lezers van De Oud Rotterdammer herkend dit echtpaar op de foto?
Hadden ze kinderen, misschien nog broers
of zussen?
Het is een reproductie van Elegant die mogelijk aan de Burgemeester Baumannlaan in
Overschie heeft gezeten.
Dik Happé
Dikhappee@gmail.com

Shantykoor niet
stuurloos

Soms sta je voor een verrassing, zeker als je iemand bijna veertig jaar niet hebt gezien of
gehoord. Dat overkwam me onlangs toen ik te gast was in de recreatiezaal van woongebouw
de Sluis in de Cloese in Hoogvliet. Daar was door de Recreatiecommissie voor die vrijdagavond shantykoor ‘Stuurloos’ (2005 opgericht) uit Schiedam uitgenodigd.
In dit geval 23 mannen in allerlei maritieme kleding en dito hoofdbedekking. Op het eerste gezicht inderdaad
een zooitje stuurloos volk met hier
en daar ook een ﬁkse bierbuik. Maar
die gedachte bleek een grove misser
toen ze hun ‘scheur’ opentrokken.
Harmonieus kwamen de zangnoten
uit hun kelen, niet altijd even zuiver,
maar dat hoort nu eenmaal (bewust of
onbewust) bij de songs die ze uitdragen. Of de veertig bezoekers dat nu
wilden of niet, het werd allemaal zo
aanstekelijk gebracht, dat iedereen
ging meezingen of meedeinen met
een zwabberend hoofd, trommelende handen op het tafelblad of
met ritmisch bewegende benen.
Hier gold letterlijk: de beentjes
van de vloer. Tussendoor verzorgde koorlid Mike Lancel zonder
schroom met leuke teksten voor het
aaneenrijgen van de liederen, af en
toe ook met een diepere kwinkslag.
Zoals bij de start. ‘’Wat gezellig
dat jullie er zijn, daarom zijn wij
er ook.’’ En na de pauze met een

Het publiek werd betrokken bij het concert, zoals bij de uitvoering van ‘Bloody
Mary’, met bewoonster Rina de Prouw.
brede en ondeugende grijns: ,,HebNatuurlijk met een prima geregisben jullie ook je bek zo gebrand
seerd ‘Stuurloos’ (ik mag de drie
aan de bitterballen?’’ Wat natuurlijk
muzikanten – twee op de accordeon
een lachsalvo tot gevolg had.
+ drummer en twee geluidstechnici
niet te vergeten) aan de basis.
Voor mij was het een ‘werelJolijt
davond’, zeker omdat deze herinneDe gezamenlijke leeftijd van de
ringen deed opschudden die ik ooit
23 artiesten, schatte ik op 1800
ergens in het hoekje ‘niet meer aan
jaar en van de stoelbezetting op
de orde’ had geparkeerd. Na veertig
3000. Iedereen, zowel in de zaal
jaar zat ik weer aan de jurytafel van
als op de bühne, had plezier en zo
Vara’s Songfestival op radio en tv.
werden drie uur gevuld met jolijt.
Organisator/muzikant/presentator/
piloot Adri Troost (1936-2019) had
me bij de hoofdredactie tijdelijk
losgeweekt van een aantal vaste
bezigheden bij mijn werkgever,
dagblad Het Vrije Volk. Zodoende
kon ik drie maanden achtereen
zangkandidaten jureren in alle
uithoeken van het land.
In het steeds wisselende jurypanel zaten ook prominenten uit de
Nederlandse showbizz. Denk aan
Annie de Reuver, Rita Young,
Vara-coryfee Joop Smits, zanger
Arne Jansen (heeft al 50 jaar de hit
‘Jaja, meisjes met rode haren...’),
Angelina van Dijk, Martin Eden en
Bas van Toor (clown Bassie). De
andere juryleden hadden allemaal
beroepsmatig een werkband met
muziekmakers. Ik stond er versteld
van hoe Adri Troost het telkens
weer voor elkaar kreeg een jury samen te stellen van prominenten en
‘vakidioten’. Adri was bijvoorbeeld
gitarist bij André Hazes en zong
en speelde ook in diverse andere
orkesten in binnen- en buitenland.
Mijn functie was voorzitten, punten

Mike Lancel verbindt de songs aan elkaar met leuke teksten.

optellen en hier en daar corrigeren/
afzwakken als het jurycommentaar wat al te streng was voor een
van de achthonderd kandidaten
die deelnamen. Ook maakte ik de
puntentelling openbaar, dus welk
jurylid de punten had genoteerd.
Dat gaf deelnemers weer de kans in
discussie te gaan. Het leverde soms
minder prettige gesprekken, maar
eerlijk is eerlijk: géén gesjoemel
met cijfers.
Zowel voor de dagkrant als voor
de weekeditie van Het Vrije
Volk schreef ik artikelen van de
competitie, een leuke en ook zware
klus. Temeer omdat ik tussendoor
ook nog juryvoorzitter was van
het Varend Songfestival, Rotterdams Songfestival en Vlaardings
Songfestival. Natuurlijk kwam ik in
alle organisaties ‘ouwe getrouwe’
tegen, die zich inschreven waar dat
maar kon, om toch vooral maar bekendheid te krijgen en of via mijn
hand in de krant te komen.
Narrig
Die overdenking kwam door
leeftijdgenoot Mike Lancell (76)
die destijds aan meerdere festivals
meedeed. Een prima zanger richting repertoire Sinatra en Jones.
Ook een goede verschijning met
een uitstekende performance, altijd
hoog scorend, maar nimmer als
eerste. Op een keer kwam hij narrig
naar me toe en zei de jury waardeloos te vinden, niet ter zake kundig
en niet meer mee te willen doen.
Ook dat kwam boven tijdens het
optreden van ‘zijn’ koor dat mede
door zijn kwaliteiten als ‘spreekstalmeester’ en zangkwaliteit een
toonaangevend niveau heeft bereikt. Of hij nog boos was? ‘’Nou,
nee, wie ben je ook alweer?’’ Hij
had me niet eens herkend. Ik hem
wel en dat is zeker positief na zoveel jaren. Al die honderden andere
kandidaten zitten werkelijk in mijn
vergeetboek. Maar Mike (eigenlijk
Koos) herkende ik direct. Als er
nu een jury had gezeten, had hij op
zeker gewonnen.
Nieuwe koorleden zijn welkom
bij secretaris Wim Meijers 0610353351of www.sskstuurloos.nl
Reacties op de rubriek: reinwol@
outlook.com
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WINTER CRUISE

RONDVAARTEN · 2022/2023

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

R
DONDERDAG 24 NOVEMBE
ur
00u
19:
16:00uur

GA GE ZE LLI G VA RE N!
BRUNCH CRUISE

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

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Nov 22, 27
Dec 11, 18, 26*
Jan 22
Feb 12, 26
Maart 5, 19
Apr 9, 23

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Voor een gezellige avond uit met
diner en entertainment!

v.a. € 57,50

Uitgebreid stamppottenbuffet | Koffie of thee
met gebak| Live muziek en entertainment

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?

010 4651120 / 06 51606587

€ 67,50

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
Nov 26
Dec 10, 25*
Jan 21
Feb 11, 25
Maart 4, 18
Apr 6, 22

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

Vanaf

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

Nov 24 Winter Cruise

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

Vanaf

Uitgebreid brunchen tijdens een € 49,50
vaartocht door de Rotterdamse havens.

DAGTOCHTEN

Voor een waardig afscheid

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Beren Boot Rotterdam

20 + 27 november

SINTERKLAAS
VAART
Tijden
12:00 - 14:3

&

0

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

15:30 - 18:0
Vanaf
€ 24,95

Dec 16 Gouda

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

0

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

VIER KERST OP
DE BEREN BOOT ROTTERDAM
25 december & 26 december

Diner

Brunch

16:00 - 19:1
5
&
20:00 - 23
:15

12:00 - 15:15

v.a. € 61,50

v.a. € 44,5

0

BEREN-BOOT.NL OF BEL NAAR 010 - 436 1911

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.
Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00
Telefoon 010 - 707 15 40
Mobiel 06 - 41 85 79 21

24 uur per dag bereikbaar

VANAF

1298,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN
VANAF

798,-

De zaak van

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

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

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

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

Tel.: 010-4194010
www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

TE BESTELLEN VIA
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/
WEBSHOP
VOOR

€ 45,-

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

GENIETEN VAN DIE
ROTSTAD DOE JE SAMEN.
Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste,
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen
nóg veel sterker.
Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

Uitgegeven door
Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010SS302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

Stad B.V.

“Samen” is een
concept en creatie
van Carnero.
carnero.nl
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Brood bakken in oorlogstijd
In DOR van 1 november schrijft Bert Luijendijk, dat de bezetter
er voor wilde waken, dat de verzorging van burgers in gevaar zou
komen, wanneer de middenstand winkels zou moeten sluiten als
gevolg van het wegvoeren van mannen die in de winkels werkten. Hij geeft als voorbeeld het levensmiddelenbedrijf van zijn
grootvader. Zijn verhaal bracht bij mij het volgende in herinnering.
Behalve de middenstand die gevrijwaard werd, waren er ook mannen die
betrokken waren in de voedingsindustrie. Mijn vader was ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog verkoopleider
van de bakkerij Van der Meer &
Schoep in Rotterdam. Bij het bombardement van 14 mei was de grote bakkerij van de firma aan de Gedempte
Slaak volledig verwoest. Vanaf dat
moment was de belangrijkste locatie

de bakkerij aan het Willebrordusplein
en daar woonde hij met zijn gezin
boven. Voor de afgrendeling van de
stad en de uitvoering van de razzia op
10 en 11 november waren extra Duitse
militairen naar de stad gedirigeerd. In
de nalatenschap van mijn vader vond
ik een bijzonder briefje gedateerd 10
november 1944, de eerste dag van
de razzia, waarin per direct 7.000
broden werden gevorderd en in beslag

genomen om de extra aangekomen
militairen te kunnen voeden.
Bestelbriefje
Het is bekend, dat brood slechts verkrijgbaar was op de bon. Echter voor
de 7.000 broden was dit ‘bestelbriefje’
dat ik heb bijgevoegd, voldoende. De
Duitse autoriteiten noteerden op het
briefje hoeveel grondstoffen daarvoor
benodigd waren en de stempel maakte
de bestelling officieel. Met het ‘knullige’ briefje op zak durfde mijn vader de
straat op te gaan om zich in verbinding
te stellen met de vorderingscommandant van ‘die Meldestelle für Freistellung vom Arbeitseinsatz’ aan de Van
Vollenhovenstraat. Daar wist hij te
bewerkstelligen om personen van 17

Namenlijst van vrijgestelden.

tot 40 jaar die in de bakkerij moesten
werken om de broden te bakken van
een vrijstelling te voorzien.
Vrijgesteld
Daartoe moest hij een door hem
ondertekende namenlijst inleveren
van alle mannen die in de bakkerij
werkten. Zij moesten in de bakkerij
blijven totdat de vrijstelling per persoon was verleend. Op de lijst stonden
ook namen van mensen die op geen
enkele manier bij het productieproces
betrokken waren, maar als gevolg

Bestelbriefje voor 7000 broden.

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

R

van de vermelding niet werden weggevoerd. Zo hebben een flink aantal
mannen de dans ontsprongen. Op het
laatste deel van de door het Duitse
gezag afgestempelde namenlijst staat
boven het stempel dat Van der Meer
& Schoep een ‘ingeschakeld bedrijf’
is, wat betekende dat de mannen die
genoemd stonden, vrijgesteld waren
van de razzia.
Aad Koster
a.koster47@gmail.com

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

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

Provenierssingel
Niemand vergeet het eerste huis dat
ie zelfstandig kocht om in te wonen.
September 1974 kocht ik het fraaie
hoekpand Provenierssingel/Versijdenstraat nr 59b, daterend van 1898. Het
telt vier(!) verdiepingen, van elk 100
vierkante meter. Geen slechte aankoop
voor een jongeman van 29 jaar. Op de
begane grond was een tabakswinkel.
Op de eerste verdieping woonden
twee oudere gezusters. Ik zelf woonde
alléén op de tweede en de derde. Een
paar maanden later trok mijn vriendin
Catrien Ketting bij mij in. Een wonder
geschiedde; wij zijn nog steeds samen!
Wij hebben twee kinderen, van 38 en
35 jaar. Een leuk detail: ik betaalde
42.000 gulden voor het pand. Kon dit
‘fikse’ bedrag ophoesten, dankzij een
lening van mijn broer Robertus. Het
was er zalig wonen, zo vlak bij het
station en 12 minuten lopen van het
Stadhuisplein. Catrien en ik hebben elf
jaar in ons huis een zeer ontspannen
leven geleid. Wij lieten elkaar vrij, dat
was onze kracht. Augustus 1984 werd
Philip geboren. Wij hadden toen drie
verdiepingen, maar zijn wieg stond
veilig in onze slaapkamer. Ik vergeet

nooit het piepende geluid van tram
22 op de rails als die tamelijk wild
de bocht om ging bij de Spoorsingel.
‘Onze’ Provenierssingel was een oase;
veel gras, bomen, schoon water en het

rustieke houten bruggetje, zichtbaar
vanuit ons bovenraam. Pal tegenover
ons op Proveniersplein 6 woonde
Jules Deelder. Zag hem soms wel
een kwartier voor de spiegel staan:

‘Zit mijn hoed wel goed’. Wij wilden
dolgraag aan de singel blijven wonen.
Maar het huis heeft geen tuin en geen
balkon. Wij verhuisden in 1985 naar
de Mathenesserlaan. In ons vroegere

huis is nu een hostel gevestigd. Voor
mij betekent dit plaatje zoveel. Denk
nog vaak terug aan de singel. Wat hadden wij er een mooie tijd. (Foto: Ton
Hermans, 2020)
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Herdacht worden
zoals u bent

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

Met CVU geeft u
de gewenste kleur
aan uw begrafenis
of crematie en
krijgt u de uitvaart
die bij u past.

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Bergweg 287
3037 EN
Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl
Uitvaartcentrum Bergweg

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

cvu.nl/ons-verhaal
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

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

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina:
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes

Goetzee

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

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

Bedankje
Enige tijd geleden deed ik een oproep
of iemand me kon helpen om op de

Radio Rijnmond

Lichtreclames
Graag wil ik reageren op het stukje in DOR van Leonard
Kooy over de lichtreclame op het Witte Huis in Rotterdam.
Zijn moeder maakte begin jaren ‘50 een prachtige foto van
de onderhoudsschilders van Van Nelle. Zij waren op ruim 40
meter hoogte de twee zuilen aan het verven met waarop de
reclame ‘Van Nelle koffie en thee’. Ik heb nog een prachtige
foto van mijn vader Machiel Karels, met alpinopetje links op
de foto en geheel rechts was zijn collega Jan Noordegraaf.
Op 21 september 1942 traden zij beiden bij van Nelle in
dienst en kenden elkaar door en door. De naam van de derde
collega midden op deze foto is mij niet bekend. Als gezin
woonden wij in die jaren in de Lambertusstraat en ik ging als
mijn vader aan het werk was met mijn broer hem opzoeken.
Ik gooide dan poetskatoen naar beneden om te kijken hoe
voetgangers reageerden. Als de moeder van Leonard ook
deze foto heeft gemaakt hoor ik dat graag.

Marcel Deelen
tel. 06-83572448
marceldeelen@live.nl

Rein Veenendaal
Paddenstoelenlaan 108
3903 GG Veenendaal
tel. 06-37002183
rein.veenendaal@hotmail.com

k bij

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

Op zoek naar s.s. Beursplein
In februari 1941 verging op de Atlantische Oceaan het s.s. Beursplein na
een torpedo-aanval. Voor een boek
daarover ben ik op zoek naar mensen
die informatie of herinneringen hebben aan dit koopvaardijschip van de
Scheepvaart Maatschappij Millingen.
of wellicht aan bemanningsleden
als Aulicius Schuurmans, Cornelis
Beekman, Piet de Visser, Willem
Kleiweg, Arij Ydo, Wouter Kieviet,
Theo Wolters, Leendert van der Zwan,
John Mercey, Johannes Lobé, of Jakob
Gerrit Kroef (om alleen de Rotterdammers e.o. te noemen), maar er waren
totaal 34 opvarenden.

Foto’s Bode- en Bestelhuis
Ik ben nog steeds op zoek naar foto’s
van het Cooperatief Centraal Bode- en
Bestelhuis, kortweg C.C.B.B., aan
de toen nog Kapitein Imanstraat 1 in
Rotterdam. Ik heb hier zoveel herinneringen aan dat ik hoop dat er nog
wat foto’s zullen opduiken. Alvast
bedankt!

Onze oproepjes nu oo

Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl				

naam te komen van mijn vroegere
dansschool in Kralingen. Wat een
reacties kreeg ik hier op, waarvoor
alsnog mijn hartelijke dank. Het bleek
te gaan om dansschool Jac. Niessen
in de Palestinastraat. Toen kwamen de
herinneringen weer boven. Geweldig.
Nogmaals mijn dank.
Aad Brand
tel. 06-12301300
Brand Allanfabriek
Als oude bewoners van de Azaleastraat speelden wij natuurlijk altijd
op het landje van Allan, dat was om-

zoomd met een stinksloot. Omstreeks
1950 was er een enorme brand in de
houtopslagplaats voor treinmeubilair.
De loods stond aan de kant van de
Kleiweg. Ik was toen leerling van de
Julianaschool aan de Prinses Margrietlaan en zag als 12-jarige vanuit het
schoollokaal zwarte rook opstijgen,
wat naderhand bij Allan bleek te zijn.
Enkele dagen heeft de brand gewoed,
waarbij één Ahrens Fox water oppompte uit de Erasmussingel en de 2e
op de hoek Hoofdlaan/Kleiweg aangesloten was om de druk op te voeren.
Het was ons echter niet bekend wie de
directie voerde bij de Allanfabriek.

Mijn vraag is nu zijn er nog foto’s of
verhalen van deze spectaculaire fik.
Deze vraag heb ik al enkele malen
gesteld in DOR en ook in een enquête
van dit mooie blad. Ik ben benieuwd.
Aad van Herk
y.herk@planet.nl
Witte Dorp
In De Oud Rotterdammer van dinsdag
1 november heb ik een vraag gesteld
over het Witte Dorp, kan het dat er
in het WItte Dorp al in oktober 1923
huizen bewoond waren en niet pas in
1924 wat er in de Oud Rotterdammer

Dag- en
Thema Cruises
& concerten

Theo Roelofs
theomiriamroelofs@gmail.com
Boekje gezocht
Ik ben op zoek naar een oud boekje
met Rotterdamse uitspraken. Ik weet
niet hoe oud het is maar ik ken het
uit mijn jeugd in de jaren 80. Het
heet “Opa Bovenlicht”. Ik weet niet
wie het geschreven heeft. Het was
een klein boekje. Ik hoop dat iemand
anders het herkend, ik kan helemaal
niets vinden online.

Paradijs
Aan Nieuwe Binnenweg
19 was vanaf circa 1980
Chinees restaurant Paradijs
gevestigd. Op een oude
horecaplek, die dateert van
1907(!). Vóór W.O.II was ‘t
Vergulde Spinnewiel er gevestigd. Vanaf 1958 Taverne
‘t Brouwershuis. Het Paradijs
maakte in 1987 plaats voor
Rotown. Alle drie de zaken
zijn al beschreven in mijn
caféboekserie. Over het
Chinese eethuis weet ik niets.
Voor mijn nieuwe boek ‘Rotterdamse Restaurants” wil
ik er graag meer over weten.
Wie helpt mij?jorisboddaert@
gmail.com of 06-18849644

Agenda

stond. Ik had altijd van mijn ouders
begrepen dat zij daar in oktober
1923, het jaar van hun huwelijk,
waren gaan wonen en hun huis toen
helemaal nieuw was. Ik heb diverse
reacties gekregen en een waar het
helemaal in verklaard werd. Via oude
archieven bleek dat mijn ouders eerst
nog een half jaar in Den Haag hebben
gewoond en pas 22 mei 1924 in de
Karveelstraat zijn komen wonen.
Dank voor degenen die gereageerd
hebben. Ik vind dat erg bijzonder.

Marije Blonk
mlblonk@hotmail.com
Kerstverhalen
Nog steeds welkom bij De Oud-Rotterdammer voor onze krant vlak voor
Kerst: kerstverhalen die zich afspelen
in Rotterdam. Heeft u een leuke
kerstherinnering? Schrijf erover en
mail ons: info@deoudrotterdammer.
nl of Redactie De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel.

• Seafood Dinner Cruise
• Rolling Stones Tributeband (concert)

19/11
26/11

• Uitgebreide rondvaart
• Christmas Brunch Cruise
• New Years Eve Cruise

26/11
25/12
31/12

Rotterdam
Havenrondvaart
75 minuten
Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25
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TANTE POST
Lydia van der Meulen
In De Oud-Rotterdammer van 18
oktober 2022 stond een interview met
Lydia van der Meulen ‘de regeltante’
achter de schermen bij Sparta. Mijn
vader was lid van Sparta en bij zijn
overlijden kregen wij, de zoons,
namens Sparta een hartverwarmende
condoleance brief van haar. Mijn vader kwam vaak op het kasteel en werd
ook altijd hartelijk ontvangen door
zijn buurmeisje Lydia. Lydia heeft met
haar ouders in de Boeierstraat op 3
hoog gewoond. Naast de familie Vosselman, die twee dochters Corry en
Marjan had. Boven de familie de Jong,
die hadden ook twee dochters Anja en
Marjan de Jong. Lydia was een stukje
jonger dan haar buurmeisjes. Ik denk
dat Lydia in de laatste 15 jaren van het
leven mijn vader een belangrijk lichtpuntje was. Met een kop kofﬁe en een
vriendelijk woord heeft Lydia vaak
mijn vader op het Kasteel ontvangen
en opgevrolijkt. Daar zijn wij nog
steeds dankbaar voor.
Hans van den Dobbelsteen
Ha.Dobbelsteen@planet.nl
Politiewerk
Leuk,die foto in De Oud-Rotterdammer van 1 november met Commissaris
Jan Blaauw en Brigadier Jan Hofs. Jan
Hofs was mijn chef toen ik voor een
tijdelijke baan als burger werd aangenomen als teamleider bij het politie
graveerproject, gevestigd in de grijzen
houten gebouwtjes aan het eind van de
Goudsesingel. Hier heb ik een korte
maar ﬁjne tijd gehad, waar de menselijkheid nog bestond, Hier golden geen
rangen en standen. Wij zijn allemaal
mensen en moeten het met zijn allen
voor elkaar zien te krijgen was de leus
van Jan Hofs. De leiding over de graveerteams heeft Jan Hofs overgedragen aan hoofdagent Willem Naarding,
die het ook een ieder naar zijn zin
probeerde te maken. ‘s Morgens
werden er twee Volkswagen combi’s

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.

nog mijn vader mompelen “dat ik dat
nog moet meemaken in mijn leven”.

Schepen bij de Euromast (1)
In de Oud-Rotterdammer van dinsdag 18 oktober j.l. zie ik een foto die bij mij herinneringen oproept. Met een buurjongen/vriendje gingen wij samen, ergens in de jaren ‘60 op de ﬁets van Overschie naar die plek bij de Euromast omdat
zijn broer een ‘kamer’ had in die ene boot.
In mijn beleving zijn de twee schepen de ‘Seven Seas’ (links) en de ‘Jan Backs’. Indien dat juist is werd die ‘Seven
Seas’ gebruikt als een soort studentenhuisvesting en was de ‘Jan Backs’ een opleidingsschip voor havengerelateerd
werk.
Wat mij altijd is bijgebleven bij
dat bezoek aan de ‘Seven Seas’
was de welsprekende tekst die op
één van de studentenhutten was
geschreven: ‘O Heer, breng kuisheid in deze hut want zij is hard
nodig’. Ja zoiets, dat vergeet je
niet meer.
Cor Quist
cor625@gmail.com

geladen met vier marktkramen en andere goederen ,die ons brachten naar
diverse plaatsen in Rotterdam om in
de wijken de ﬁetsen gratis te graveren
met postcode en huisnummer. Na de
middag werden we weer opgehaald en
werd alles gecontroleerd en aangevuld
voor de volgende dag. Helaas was het
van korte duur, maar kon ik gelukkig
dank zij medewerking van de mensen
van Voorkoming misdaad over naar de
afdeling Vorming en Opleiding. Daar
werd ik assistent van de hoofdagenten
Henk Heidt en Henk van de Velde
.Toen er een vacature kwam voor parkeercontroleur ben ik daar voor aangenomen. Het was toen nog politiewerk
voor de afdeling Verkeerspolitie onder
leiding van Adjudant Job Coster, brigadier en twee hoofdagenten. Helaas
werd dit snel veranderd, want er moest
een eigen parkeerbedrijf komen. Een
grotere fout kan er nooit gemaakt
worden. we moesten de handboeien

wapenstok inleveren , auto’s mochten
niet meer op die van de politie lijken
enzovoorts. Sinds die tijd ging her
bergafwaarts en deed vriendjespolitiek
zijn intreden, Gelukkig, dat ik eer en
menselijkheid heb opgedaan bij de
mensen van Voorkoming misdrijven
om mijn taak naar waarheid en inzicht
te kunnen afronden.
Theo van den Heuvel
t.heuvel45@upcmail.nl
Gearresteerd
Ik had een broer die twee jaar ouder
was. Hij had zijn eigen vriendenkring
en voetbalde veel op straat, niet met
mij. Mijn zusje werd geboren op 25
mei 1945, mijn vader was automonteur geworden in het Engelse leger
dat een kamp had gevestigd in Hoek
van Holland. Het betaalde goed en,
aldus mijn moeder, dat zou nooit meer
weggaan. Hij werkte dus 6 dagen in de

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?
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week, ‘s morgens om 7.00 uur ging de
trein en om 18.00 uur kwam hij weer
aan op Station Zuid. Iedereen in mijn
familie had het dus erg druk en weinig
tijd voor mij. Ik vond dat prima, als
nummer tweevan de kinderen werd
ik zeer zelfstandig (vond ik en vind
ik nu nog). Ik ging soms mijn vader
afhalen van de trein. Dan wandelden
we samen zwijgend naar huis. Behalve
die ene keer toen mijn broer een
oude dame omver had gelopen bij het
voetballen. Hij was niet weggelopen
maar een agent nam hem mee naar het
politiebureau op het Afrikaanderplein
en bezocht daarna mijn moeder met de
boodschap dat hij gearresteerd was en
na 18.00 uur afgehaald kon worden. Ik
mocht dat tegen papa gaan vertellen,
zodat we vanaf het station Zuid eerst
even naar het Afrikaanderplein moesten lopen. op de terugweg liep mijn
broer steeds een paar meter vooruit,
bang om een schop te krijgen, Ik hoor

Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl
Schepen bij de Euromast (2)
De schepen aan de Parkkade waren
de Jan Backx en de Seven Seas. De
Jan Backx huisvestte de Haven en
Vervoerschool. Eind zestiger jaren
stond ik als tiener op de kade en keek
reikhalzend naar het zwarte schip .
Wat zou ik graag even aan boord willen komen... Nee, het mocht niet, zei
een bemanningslid. Zwaar teleurgesteld droop ik af. In 1973 kwam ik
toevallig pal naast de baas van de
school te wonen en misschien was
toen mijn kans gekomen om een kijkje
aan boord te nemen. Maar nee, het
werd mij wederom niet gegund, wel
twee buurjongens aan de overkant.
Inmiddels heb ik heel wat grotere
en mooiere schepen mogen betreden
zoals de Queen Mary in Long Beach
en de Queen Elizabeth 2 in Dubai. De
bootjes aan de Parkkade zijn roemloos
ten onder gegaan , zij zijn gesloopt.
Marianne Houtzager
mariannehoutzager@gmail.com
Erasmiaans Gymnasium
In DOR van 1 november 2022 nam ik
kennis van een erg leuke en informatieve reactie van mijn vroegere
schoolgenoot Theo van der Burg in
‘Ken je dit nog? Nr. 273’ (’Zo ging
dat op het Erasmiaans Gymnasium’).
Een gedegen stuk, dat mijns inziens
evenwel op één punt correctie behoeft.
Deze betreft de opmerking dat de
bronzen sculptuur die de kunstenaar
Wessel Couzijn voor Unilever maakte,
ofﬁcieel Belichaamde eenheid geheten, door de Rotterdamse bevolking
oneerbiedig zou worden betiteld als
De Schroothoop.
Lees verder op volgende pagina.
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Koos ooit bij de gemeente werkte, op de afdeling
Voorlichting Gemeente Rotterdam. Hij had een
kamer op de tweede etage. Lang heeft hij er niet
gewerkt. Misschien was de tv leuker.
Op een dag stond ik met collega Arie, een welbekend geüniformeerd persoon bij Post 2. Er wilde
een burger naar BZ met een grote zwarte bouvier.
Dat is een hond en nee dat mocht dus niet. Geen
nood, Arie ontfermde zich over het beest. Het
was een joekel. Vriendelijk groetend kwamen
mensen voorbij. En ja hoor, daar komt Koos Postema, keurig in zijn grijze pak met wethouder Van
der Pols. Ze keken wat benauwd naar de hond en
ons. “Niet aaien, heren”, zei Arie. Nog geen vijf
minuten later werd van boven gebeld wat er aan
de hand was dat er hondenbewaking was. Velen
denken nu nog dat ergens hondenhokken zijn in
het Stadhuis en dat er ‘s nachts honden door het
Stadhuis lopen. Ik heb mij altijd afgevraagd of
het telefoontje dat kwam van de tweede etage:van
Koos was. En iedere keer als Koos in beeld komt
denk ik aan onze hond.

(vervolg van vorige pagina)
Die bijnaam luidde in mijn herinnering net even
anders, te weten De Schrootfraude, naar analogie
van het fraudeschandaal in de handel in schroot
dat zich eind jaren vijftig binnen de toenmalige
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de
EGKS, afspeelde. Wie mijn klasgenoten en mij
destijds als eerste op die bijnaam attendeerde,
was onze leraar Engels K. Dijk. Een heel gemoedelijk man, die wel eens grappig uit de hoek kon
komen. Een verstokt roker van sigaren ook, niet
alleen in de klas, maar ook thuis. De huwelijksmoraal hield hij hoog. Zo verklaarde hij eens,
misschien wel vaker, nooit met een vreemde
vrouw naar bed te gaan, ‘alleen met Elisabeth
Bas’. Aldus ben ik me altijd de naam blijven herinneren van dit in de jaren zestig, mede door zijn
fraaie sigarenbandjes, zo populaire sigarenmerk.
Hans Moerland
hansmoerland@hotmail.com

Peter J den Tek (p.j.den.tek@kpnmail.nl)
KRUISWOORDPUZZEL

Koos Postema en de hond
In het vorige nummer stond een artikel over Koos
1
3 altijd
4 denken aan
5 de
Postema.
Ik moet 2bij hem
bijna 40 jaar dat ik12voor de geüniformeerde
13 dienst
van het Stadhuis werkte. Weinigen weten dat
15

16

17

6

18

7
8
9
10
11
Erasmiaans
Gymnasium
(2)
Naar aanleiding van14de Ken je dit nog-aﬂevering
‘Zo ging dat op het Erasmiaans Gymnasium’
19

20

Van Brienenoordbrug
Begin zeventiger jaren was het verboden om als ﬁetser
de brug over te ﬁetsen. Fietsers moesten mee met het
pontje dat voer van IJsselmonde naar de overkant.
Onze zoon (en velen met hem) reed regelmatig over
de brug naar school. Scheelde tijd, wachttijd etcetera.
Maar soms gebeurde het wel eens dat er een agent
boven aan de brug stond. Die sommeerde terug te gaan.
Mijn zoon, die haast nooit iets durfde te zeggen, merkte
bij zo’n stopverbod eens op: “Waarom gaat U niet beneden staan om ons tegen te houden? Nu zijn wij
eerst naar boven geklommen en moeten weer terug.” Onze zoon ﬁetste later 5 jaar lang van Dordrecht
naar Rotterdam en weer retour en heeft al die jaren misschien hooguit vijf keer gebruik gemaakt van
een openbaar vervoermiddel. Geweldig toch.
Frieda van der Leer (friedavan75@gmail.com)

het volgende.Wijlen mijn broer J.B. Ham ging
in 1949 naar deze school en werd samen met
anderen welkom geheten door een leraar. Deze
ging hen (volgens zijn zeggen) inlichten over de
hiërarchie op school: “Jullie hebben als leerlingen
de laagste rang, de leraren staan boven jullie,
daarboven staat de directeur, daarboven staan de
curatoren en boven de curatoren staat “Blauw”,
(de conciërge)”!
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Het
is het najaar van de 48
grote eikels
47
50

Voor de nieuwe puzzel hebben we een andere prijs.
We verloten vijf exemplaren van het boek ‘Het
grootste van het grootste’ over het leven en werk van
Abraham Tuschinski, die z’n carrière als theater- en
bioscoopexploitant begon in Rotterdam.

37

39
De38oplossing
van de puzzel van40vorige keer41luidde:
44

49

51

52

53

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw
oplossing voor de puzzel voor donderdag 24 november 12.00 uur bij ons binnen hebben. 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

Dat leverde weer vele goede inzendingen op. En uit al die toegezonden goede oplossingen lootten wij ditmaal drie
54
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die ieder een waardebon van5630 euro krijgen
toegezonden
van restaurant
De Theetuin
in Rijsoord, te61besteden bij de huur van
een
bowlingbaan
of
ﬂ
uisterboot.
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W.
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a/d IJssel),
62
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Wilma Heemsbergen (Zevenhuizen) en D. Steenstra (Rotterdam).
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Horizontaal
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79 14. kostuum; 15.80
81 flink en stoer;
1. zuivelproduct;
7. musicus;
12. vrouwtjesschaap; 13. visetend zoogdier;
dwarsmast 17.
19. wild zwijn; 21. lidwoord; 22. vruchtennat; 24. vensterframe; 27. kleine vrucht; 28. geestdrift; 30. Pan American Airways
82
83
84
85
(afk.); 31. durf en moed; 32. mestvocht; 33. cilinder; 35. openbaar vervoermiddel; 37. tuimeling; 38. kennistoets; 41. plaats in
Gelderland;
42. kwajongen; 44. christelijke omroep (afk.); 46. in hoge mate
86
87 (erg); 47. opwellend water (put); 48. programma
2
van Microsoft office; 49. metaal; 50. Engelse adellijke titel; 52. deel van gebit; 54. Belgische prinses; 56. Chinese braadpan;
58. vaststaande gegevens; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. deel van een treinstel; 64. keel-, neus- en oorheelkunde
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7. in
angst verkeren
(bang32.
zijn);
8. toegankelijk;
withandgibbon;36.
10.
persoonlijk
11.39.
apparaat;
paling; 18.
vlug en snel;42.
20.helemaal
telwoord;
21. duinvallei;
23. gepanawoord;
37.voornaamwoord;
bezit van een boer;
Spaans 16.
wijngebied;
40. windrichting;
uitgeput;
43. aanzienlijk
persoon
rachuteerde soldaat (afk.); 25. bericht (tijding); 26. smeermiddel; 27. leren luchtzak van een harmonica;
(graaf);
45. nietsnut;(voordragen);
46. halve gare;32.
51. verkeersongeval;
verwaande houding;34.53.waterdoorlatend;
deel van de hals; 54.
55. een 37.
omwenteling;
29. benoemen
36. kindervoertuig;
gesproken nawoord;
bezit
een boer;
39. Spaans
wijngebied;
40.59,
windrichting;
42.60.
helemaal
uitgeput;
56.van
handschoen
zonder
vingers; 57.
tenen mand;
Noordzee vis;
geen enkel
persoon;43.
62.aanzienlijk
opgooier bijpersoon
honkbal; 63.
(graaf); 45. nietsnut; 46. halve gare; 51. verwaande houding; 53. deel van de hals; 54. kindervoertuig; 55.
Europese
vrouw;
66.
explosieven
opruimingsdienst
(afk.);
67.
duw
of
zet;
69.
boerderijdier;
71.
familielid;
73.
ontlasting;
4.
een omwenteling; 56. handschoen zonder vingers; 57. tenen mand; 59, Noordzee vis; 60. geen enkel persoon; 62.
opgooier78.
bij grasland;
honkbal;80.
63.frisjes;
Europese
vrouw; 66.
explosieven
(afk.); 67. duw of
berggeel;
vogelverblijf;
82. plutonium
(scheik.
afk.); 85. opruimingsdienst
familielid.
zet; 69. boerderijdier; 71. familielid; 73. ontlasting; 4. berggeel; vogelverblijf; 78. grasland; 80. frisjes; 82.
plutonium (scheik. afk.); 85. familielid.
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Anton de Man
ademan@planet.nl
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Arendsoog
Zodra wij 12 jaar waren kregen wij een boek.
Helemaal van jezelf. En natuurlijk koos ik dan
een boek van Arendsoog. Smullen van die jongeman, met zijn scherpe blik. En van zijn grote
vriend , de indiaan met zijn scherpe oren. Ik ben
even zijn naam vergeten, maar hij slingerde zich
in het zadel alsof hij Arendsoog zelf was. En dan
hadden hun misdadige vijanden geen schijn van
kans meer.

Philip Ham
pjham@outlook.com

Puzzel mee en win !!!
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Adverteren?
Bel Willy of Timo: Tel. 0180-820244

KRUISWOORDPUZZEL
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Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. musicus; 12. vrouwtjesschaap; 13. visetend zoogdier; 14. kostuum; 15.
dwarsmast 17. flink en stoer; 19. wild zwijn; 21. lidwoord; 22. vruchtennat; 24. vensterframe; 27. kleine
vrucht; 28. geestdrift; 30. Pan American Airways (afk.); 31. durf en moed; 32. mestvocht; 33. cilinder; 35.
openbaar vervoermiddel; 37. tuimeling; 38. kennistoets; 41. plaats in Gelderland; 42. kwajongen; 44.
christelijke omroep (afk.); 46. in hoge mate (erg); 47. opwellend water (put); 48. programma van Microsoft
office; 49. metaal; 50. Engelse adellijke titel; 52. deel van gebit; 54. Belgische prinses; 56. Chinese braadpan; 58. vaststaande gegevens; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. deel van een treinstel; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. deel van voet; 67. schrijfgerei; 68. kledingstuk; 70. wildebeest; 72.
gehoororgaan; 73. soort walkietalkie; 76. kleefmiddel; 77. palladium (scheik. afk.); 78. het baren van dieren; 79. hooivork; 81. familielid; 82. wortel; 83. lastdier (mv.); 84. beteuterd; 86. gonorroe (soa); 87. land in
Noord-Europa.

r u?
o
o
v
s
t
n ie
e
g
n
i
n
ouwd
wo
r
t
r
n
i
e
v
n
n
e
s
e
Oppas pe zorgvuldig
T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl
IWB in E

Verticaal 1. plaats in Zeeland; 2. Japans bordspel; 3. rechtbank van hoge orde; 4. melkklier; 5. rode
vrucht; 6. ronde houten steel; 7. in angst verkeren (bang zijn); 8. toegankelijk; 9. withandgibbon; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. apparaat; 16. paling; 18. vlug en snel; 20. telwoord; 21. duinvallei; 23. geparachuteerde soldaat (afk.); 25. bericht (tijding); 26. smeermiddel; 27. leren luchtzak van een harmonica;
29. benoemen (voordragen); 32. verkeersongeval; 34. waterdoorlatend; 36. gesproken nawoord; 37. bezit
van een boer; 39. Spaans wijngebied; 40. windrichting; 42. helemaal uitgeput; 43. aanzienlijk persoon
(graaf); 45. nietsnut; 46. halve gare; 51. verwaande houding; 53. deel van de hals; 54. kindervoertuig; 55.
een omwenteling; 56. handschoen zonder vingers; 57. tenen mand; 59, Noordzee vis; 60. geen enkel persoon; 62. opgooier bij honkbal; 63. Europese vrouw; 66. explosieven opruimingsdienst (afk.); 67. duw of
zet; 69. boerderijdier; 71. familielid; 73. ontlasting; 4. berggeel; vogelverblijf; 78. grasland; 80. frisjes; 82.
plutonium (scheik. afk.); 85. familielid.

vrije tijd... vakantietijd!

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

Rotterdamse iconen Maandkalender 2023
De jaarlijkse maandkalender van Herco Kruik pakt
ook deze keer uit met fraaie
foto’s van Rotterdamse iconische
gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en actuele foto’s naast elkaar dus. En ruimte om op
elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

12,95

Rijnmond vanuit de
wolken
Dit is de opvolger van
‘Rotterdam vanuit de
wolken’. Opnieuw een
succesvolle luchtfotoboek met
foto’s van Bart Hofmeester, nu
met foto’s uit Rotterdam en vooral
de regio rond Rotterdam.

39,95

Rotterdam door
de tijd deel 2:
Blijdorp, Bergpolder,
Liskwartier
Fotoboek dat een beeld geeft
van deze wijken, van vervlogen jaren tot na de Tweede
Wereldoorlog. Met veel foto’s van
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers
en met een plattegrond van de wijken.

22,95

Groot Rotterdams Molenboek Deel 1 Centrum en
Overschie
Vanaf de Middeleeuwen hebben in Rotterdam meer dan 200
windmolens gestaan. Dit boek
beschrijft al deze molens. Deel
1 gaat over molens in en om
Rotterdam en de molens langs de
Rotterdamse Schie naar Overschie.

9,95

Dinsdag 15 november 2022

Rotterdam
Scheurkalender 2023
De elfde editie alweer van
maker Herco Kruik, die uitpakt
met leuke Rotterdamse weetjes,
anekdotes, grappen, typisch
Rotterdamse uitdrukkingen,
pakkende citaten en chauvinistische teksten. Scheuren maar
weer! Leuk cadeautje voor verjaardagen en
feestdagen!

15,95

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.
Theedoek in kleuren van Rotterdamse vlag met
tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. Van 100
procent katoen, 50x70 cm.

9,95

Rotterdam door
de tijd deel 3:
Kralingen
en Kralingseveer
Fotoboek over de
ontwikkeling van deze wijken
van vervlogen jaren tot in de
naoorlogse tijd. Met veel foto’s
van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers.

22,95

Groot Rotterdams Molenboek Deel 2 Noordoost,
Zuid en West
In dit tweede deel van het
Groot Rotterdams Molenboek
komen de molens aan bod in het
noordoosten, zuiden en westen
van Rotterdam. Het gaat zowel
om nog bestaande als om inmiddels
verdwenen molens.

9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

De Oud-Rotterdammer Koffiemok
De enige echte De Oud
Rotterdammer Koffiemok voor een lekker bakkie
pleur. een uniek cadeau of
gewoon lekker voor jezelf. Prijs
per stuk:
(De Oud-Rotterdammer Koffiemok
plus onderzetters: 24,25 euro)

14,25

De Rotterdamse
Hand in Handdoek
De enige echte Rotterdamse Hand in
Handdoek! Uitgevoerd in
groen-wit-groen. 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!

9,95

Rotterdam door
de tijd deel 6:
Oude Noorden,
Agniesebuurt,
ProvenierswijkEen fotoboek over de ontwikkeling van deze wijken, van
kort na 1900 tot in de jaren zestig
van de vorige eeuw. Een pareltje in
deze serie, met haarscherpe platen.

22,95

Sint Franciscus
Gasthuis 1892-2012
Een prachtboek over
200 jaar Sint Franciscus
Gasthuis in Rotterdam.
Van de eerste periode aan
de Schiekade tot bijna nu
aan de Kleiweg.

Koffie of thee op
z’n Rotterdams –
onderzetters
Set van 6 geinige
onderzetters voor koffie
of thee met grappige
Rotterdamse teksten
en iconische plaatjes.
Alleen per set te bestellen.

14,95

Rotterdam door de
tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt
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 Rotterdamse fotograaf Jan
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

22,95

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

24,95

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de
geschiedenis vast van het
Rotterdamse politiekorps. Hij
deed dit aan de hand van alle
hoofdcommissarissen (of politiechefs) die leiding gaven aan
het korps. Hij beschrijft nauwkeurig hoe ze het korps door soms moeilijke tijden
loodsten.

29,95

17,95

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

12,95
15,95
14,25
24,25
14,95
39,95
9,95
9,95
22,95
22,95
22,95
22,95
24,95
9,95
9,95
17,95
29,95

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

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

Dinsdag 15 november 2022

