
Waarom moest er nou altijd 
gebeden worden, net als het 
spannend werd buiten. Het 
was de gewoonte bij ons 
thuis dat we al biddend van 
het oude naar het nieuwe jaar 
over gingen.
Maar met de ramen al op een 
kier open gezet hoorde je 
toch het aanzwellend geluid 
van de scheepstoeters in de 
havens van Rotterdam. Niet 
alleen de zware basgeluiden 
van de cruiseschepen die 
als afscheid bij vertrek altijd 
drie luide tonen lieten horen, 
nee alle schepen deden deze 
keer mee. En natuurlijk het 
vuurwerk dat los barstte. 
Maar mijn vader was onver-
biddelijk. Met de knieën op 
de harde vloer nog eerst de 
nodige onze vaders en wees-
gegroetjes weg werken.

Tot het verlossende woord Amen had 
geklonken. Snel de jas en schoenen 
aan en de trap af bonkend naar buiten. 
Dat zorgde altijd wel weer voor het 
boze commentaar van de beneden-
buurvrouw, maar daar had je nu effe 
geen boodschap aan. Met onze boom 
op weg naar het brede gedeelte van 
de straat waar al een hele berg bomen 
klaar lag. Die hadden we de weken 
daarvoor al verzameld in de stookkel-
der van de verwarming van de fi rma 
Fokkelman die op de Nieuwe Binnen-
weg zat. Met een aantal exemplaren 
waar we de nodige strijd voor gevoerd 
hadden.

Kerstbomenjacht
Er waren in die weken genoeg kapers 
voor de kerstbomen op de loer en 
vooral de jeugdbendes van het oude 
westen waren berucht. Gewapend met 
fi etskettingen en knuppels stroopten ze 
de buurt af. En owee als je die gasten 
met je boom op sleeptouw tegen 
kwam. Dan werd het rennen hoor. 
Op vechten liet je het liever niet aan 
komen. Niet alleen waren wij vaak 
getalsmatig in de minderheid, maar er 
liepen knapen tussen die in de huidige 

sportscholen zeker niet zouden mis-
staan. Maar het stookhok waarvan de 
deur in de Breitnerstraat zat was een 
veilige haven die beheerd werd door 
onze buurman van de overkant. Maar 
eigenlijk het onoffi ciële jeugdhonk 
van de jonge vriendenclub van de 
Breitnerstraat was. Waar ook wel 
eens zaken gebeurden die het daglicht 
eigenlijk niet verdroegen, maar in 
wezen nog vrij onschuldig waren. 
Iets over de verkenning van het jonge 
lijf. Zal er verder maar niet te veel 
over uitweiden. Het was er nog lekker 
warm ook door de grote kolenkachel 
die met fl inke stukken cokes gestookt 
werd. Zo werden die bomen nog 
eens extra gedroogd en begonnen al 
aardig wat naalden te verliezen. En dat 
was nou ook niet echt de bedoeling 
natuurlijk.

Volle emmer
Dezelfde naalden waar mijn moeder 
zo’n hekel aan had. Onze kerstboom 
was nooit een lang leven beschoren. 
Net na de kerst hoorde je vaak al het 
gerinkel van kapot gevallen kerstbal-
len die van de al wat kale takken 

gleden. Hoogtijd voor het aftuigen 
van de boom en tijdelijk opslaan op 
ons balkon. Die zou op oudjaar nog 
van pas komen tijdens de kerstbo-
menverbranding. Met een zucht van 
verlichting dat het ook dit jaar weer 
allemaal was goed gegaan. En de volle 
emmer water die dicht in de buurt van 
de boom stond, waar ook echte kaars-
jes in brandde, ook dit jaar niet nodig 
was geweest. Net zo als de kaarsjes 
die her en der verspreid stonden op het 
uitgebreide tafereel van de kerststal 
en de omliggende weiden waar de 
herders op hun schaapjes letten. En op 
de kerstavonden ontstoken werden.

Houtworm
Met een aantal boeken en een wit 
laken was een glooiend landschap ge-
creëerd op een groot stuk hardboard. 
Die op zijn beurt op de opengeklapte 
Singer naaimachine meubel in de hoek 
van de kamer lag. Het hele gebeuren 
was omringd met wankele hekjes die 
regelmatig op de grond belandden. De 
stal was gammel door het vele gebruik 
en wellicht aangetast door een hout-
worm gezien de vele kleine gaatjes in 

de zijpanelen. In de hoek net onder het 
strooien dak scheen een fl auw lampje 
waarvan de draad in zwart pakpapier 
was weggemoffeld. In het stro stonden 
de beelden van de os en de ezel en 
Maria en Jozef om de Kribbe waar het 
kindje Jezus lag. Met een half ontbloot 
bovenlijfje en een gouden stralenkrans 
om het hoofd die de heiligheid van 
dit gebeuren extra accentueerde. En 
om het geheel helemaal af te maken 
hing aan de nok van de stal de engel 
met dat haakje in de nek die de tekst 
Gloria in Exelsior Deo droeg. En daar 
aan de overkant de kameel die meer 
iets van een dromedaris had en de drie 
koningen met hun donkere knecht. 
Met in hun vuisten het goud, de wie-
rook en de Mirre. Als had ik geen idee 
wat dat laatste was. Tot dat gezelschap 
bij het kindje Jezus gearriveerd was 
mocht de stal blijven staan en werd 
elke avond de kaarsjes tijdens het ge-
bed ontstoken. Met alweer die emmer 
water onder handbereik.

Sirene
Buiten in de Breitnerstraat laaide 
het vuur al hoog op. Met de knallen 

van het vuurwerk die in de vlammen 
werden gegooid een heel spektakel. 
Natuurlijk liepen er altijd lieden rond 
die met de drank in de man en het 
verstand in de kan voor held wilden 
spelen. En dachten nog even die berg 
te kunnen beklimmen, maar snel aan 
hun jasje werden weg getrokken. Op 
een paar simpele rotjes na was echt 
vuurwerk niet voor ons weg gelegd. 
Maar we staken met veel plezier onze 
sterretjes aan. Koud vuur waar je toch 
lelijk je handen aan kon branden. Wat 
werd je als kind toch vaak voor de gek 
gehouden. Maar daar hoorden we de 
sirene van de brandweer al. Natuurlijk 
waren er altijd buurtgenoten die met 
veel liefde roet in het eten gooiden en 
de brandweer hadden gebeld. Die op 
hun beurt met plezier de brandslang 
hanteerden. Wat hun het nodige boe 
geroep opleverden.
Maar dat was alles hoor. De sfeer 
bleef altijd wel gemoedelijk.

Lees verder op pagina 3.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

• LEERBEWERKING

• VULLINGEN VERNIEUWEN

• STOFFEERWERK

• RESTAURATIE VINTAGE / ANTIEK

• ALTIJD 3 JAAR GARANTIE

• MOBIELE SHOWROOM / WERKPLAATS

• ALTIJD EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

Damstraat 61+61a
3371 AC Hardinxveld-Giessendam

info@jandeleerman.nl
www.jandeleerman.nl

0184 63 61 55
06 25 45 33 19

Geopend op afspraak. 
Telefonisch bereikbaar 

Ma. t/ vrij. van 08:00 - 20:00 uur 
Zaterdag van 10:00 - 17:00 uur

  

 
 

 

  

   

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

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

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

- Uitvaart compleet € 4425,-

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3675,-



stal en alle attributen op te ruimen. 
Alle beeldjes in vloeipapier en oude 
kranten in de rieten mand. Daarboven 
de onderdelen van de stal. De zilver-
papieren stroken die een waterval en 
sloot voorstelden gingen apart in een 

doos. Samen met de houtwol en het 
mos. De kleine steentjes van de paden 
schoon geblazen van het overgebleven 
kruimelige mos gingen in plastic zak-
jes en ook in die doos. Het witte laken 
op het balkon nog even uitgeklopt in 
de was. De boeken terug op hun plekje 
in de boekenkast. De hardboardplaat 
verdween weer voor een jaar achter de 
grote linnenkast in de slaapkamer en 
de naaimachine weer dicht geklapt. De 
emmer leeg gegooid en in het goot-
steenkastje. De zware mand en dozen 
in de bergruimte boven de schuifdeu-
ren opgeborgen. Het nieuwe jaar was 
begonnen.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Na de Kerst ging de fik in de boom
Vervolg van voorpagina

Het werd koud in de straat nu het vuur 
gedoofd was en tijd om naar huis te 
gaan. De volgende ochtend was je 
weer vroeg buiten om teleurgesteld 
te moeten zien dat het geregend had. 
Voor niets zo vroeg opgestaan. Het 
niet opgebrande kruit was nu definitief 
waardeloos geworden.

Kerststal
Een week later na drie koningen 
mocht je mee helpen om de kerst-
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De fik erin!

CCtjeCCtje

Een WK in een land waar ze behalve ka-
melenrennen geen enkele sport beoefenen, 
laat staat voetbal. In een land waar het als 
het dertig graden boven nul is men “lekker 
koel vandaag” tegen elkaar zegt. In een 
land waar iedereen zo duizelingwekkend 
rijk is dat niemand er hoeft te werken, en 
omdat er toch van tijd tot tijd iets gebeuren 
moet men enige blikken Aziaten opentrekt 
om die het te laten doen. Een land waar 
een vrouwelijke scheidsrechter geen hand 
krijgt van een plaatselijke hotemetoot, 
die zijn horloge nog op driehonderd jaar 
geleden heeft staan. Een land waar de men-
senrechten met voeten worden getreden. 
Hoe zijn we daar terecht gekomen?

Ja, dat was in de tijd van meneer Blatter, 
die nu zelf gezegd schijnt te hebben dat het 
niet had mogen gebeuren. Toen duidelijk 
werd dat er wel heel erg gesjoemeld was 
met grote sommen gelds is die meneer toen 
aan de kant geschoven.
En toen kregen we Infantino, die zich 
ontpopte als Infantielo. Van de regen in de 

drup. Wat een ondenkbare man. Er waren 
niet duizenden mensen bij de bouw van de 
stadions omgekomen, maar drie, oh nee 
vier. Zou die man dat nou zèlf geloven?
De Nederlandse sportpers werd in ene 
ontzettend dapper en begon tegen het ge-
beuren te ageren. Tenminste, het afgelopen 
jaar, terwijl dat had moeten gebeuren TIEN 
jaar geleden toen alles besloten werd. Het 
heeft natuurlijk geen zin om in augustus 
2022 hevig de trom te gaan roeren als het 
evenement in november gaat beginnen. 
Willem Vissers van de Volkskrant had wel 
bezworen dat ie niet zou gaan. Nou ja, hij 
ging toch maar.

Maar wij zouden wel gaan strijden voor 
onze principes. Wij zouden er bijvoorbeeld 
openlijk van gaan getuigen dat het bij ons 
geen usance is om homo’s in de bak te 
gooien of je vrouw, gewikkeld in vijf la-
kens een meter achter je aan te laten lopen 
op straat. Wat gingen wij doen? Wij gingen 
voetballen met een regenboog-armband, 
jawel, nou u en dan ik weer. Daar zouden 

ze van schrikken, reken maar.
Dat was buiten Infantielo gerekend. Wie 
zo’n band zou dragen kreeg een Gele 
Kaart! Kan iemand die verstand van 
voetbal heeft mij eens uitleggen hoe een 
figuur vanuit zijn bureaustoel zich met het 
spel kan bemoeien? Hoe kan iemand die 
helemaal niet mee doet op het veld, een 
gele kaart geven?
Hoe dan ook, die armband deden we dan 
maar niet, en verder ook maar niks. Iemand 
van onze regering kwam kijken, deed ook 
maar geen armband, maar, ja zeker, zij 
droeg een regenboog-speldje! Asjemenou, 
om met Loekie de Leeuw te spreken. Het 
zat weliswaar verborgen onder haar sjaal 
dus je zag er niks van, maar het was toch 
hartstikke gedurfd, of niet dan? ( Iemand 
van de Duitse regering en een van de Bel-
gische droegen de armband wel. Die waren 
iets minder schijterig.)

We hebben uiteindelijk NIETS voor onze 
“principes” gedaan.
We hebben gecapituleerd voor het gas. We 
zijn door de knieën gegaan voor de olie. 
We zijn OP de knieën gegaan voor de poen. 
We zijn met onze “Westerse Waarden” 
afgegaan als een gieter. Die Arabieren zijn 
nu nog niet bijgekomen van de lach.
Zij zijn de grote winnaars van deze 

onsmakelijke WK. Zij hebben laten zien 
dat voor Poen alles te koop is, dat dat het 
ideale zwijggeld is voor alle schandelijke 
dingen die in hun land gebeuren. Dat met 
exorbitante sommen gelds iedereen van 
zijn vrome gedachten te halen is. Dat het 
zogenaamde “geweten” van het Westen 
niets voorstelt, zeker als je Infantielo’s tot 
je beschikking hebt, die voor elk lief som-
metje dat je ze voorhoudt bereid zijn om op 
te zitten en pootjes te geven.
In plaats van te grommen als een waak-
hond.

De regenboog-armband
Het is dat die merkwaardige WK eindigde met een zinderende finale, 
anders was het naar mijn idee niet veel geweest. Weinig interessant 
voetbal. Het was al met al een rare boel en alleen een hele bult poen 
heeft dit voor elkaar gekregen. Een WK midden in de competitie, hoe 
verzin je het.

fo
to

: P
et

er
 T

et
te

ro
o

Met z’n allen de bomen verbranden, gezellig! O jee, daar heb je de politie!
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Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl       www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

HIER HAD UW 
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

Opruiming
Kleine zelfstandige en particulier,

koopt zijn banden hier!
Elke zaterdag opruiming!

Heeft u een reserveband/wiel nodig?

0653 438 087 

            

Oliebollenkraam Nico Sterrenberg, Koemarkt Schiedam:

Voor de derde keer de lekkerste oliebol van Nederland

Alle provincies hebben een 
winnaar en Nico is de beste van 
Zuid-Holland, zoals de oorkonde 
bewijst, maar in de begeleidende 

brief staat dat hij als enige het 
allerhoogste rapportcijfer kreeg en 
dus opnieuw ’s lands oliebollen-
kampioen is.

Hij is dolblij. Een titel veroveren 
is een bijzondere prestatie. Een 
titel prolongeren is nog moeilij-
ker. “Hier werk ik maandenlang 
naartoe,” zegt hij. “Ik stop er mijn 

ziel en zaligheid in en dat voelt dit 
als een bekroning.”
Het testteam van twaalf vrijwil-
ligers en twee experts proeft 
oliebollen in alle provincies op 
meerdere plaatsen en bij vele kra-
men en bakkerswinkels. In 2018 
en 2020 werd Nico uitgeroepen 
tot de beste oliebollenbakker van 
Zuid-Holland, in 2019 en 2021 tot 
de beste van Nederland. En dat is 
hij nu dus weer geworden. “Ik kan 
het nauwelijks geloven,” reageert 
hij. “Ik ben er helemaal beduusd 

van.”
Nico en zijn vrouw Willemien zijn 
continu bezig met het perfectione-
ren van de receptuur. Het oliebol-
len bakken kent een gedegen voor-
bereiding, zegt Nico. In september 
begint hij al met de selectie van 
meel, krenten, appels en andere 
ingrediënten. Topkwaliteit wil hij 
en daar gaat veel tijd in zitten. 
Maar de dagelijkse drukte voor 
de Gebakkraam op de Koemarkt 
bewijst wel dat de grote massa het 
met de jury eens is.

Openingstijden

27 dec 09:00 - 21:00
28 dec 09:00 - 21:00
29 dec 08:00 - 21:00

30 dec 07:00 - 21:00
31 dec 05:00 - 17:00 
1 Jan 13:00 - 18:00

Nog aanwezig tot en met 8 januari

Van alle oliebollenbakkers in het land is Nico Sterren-
berg zelfs de enige die een 10 gekregen heeft van het 
team van oliebollentestonline.nl

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

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

Tel. 0180-820244
Bel Willy of Timo
Adverteren?



Ken je dit nog? 
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Ken je dit nog? Herkent u de plek van dit winters tafereeltje? Heeft u er zelf herinneringen aan? Of 
aan winterse ijspret en winteromstandigheden in het Rotterdam van uw jeugd? Wij zijn weer benieuwd 
naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Stuur ze ons, zodat we ze kunnen delen met alle lezers. 
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 is de foto uit te vergroten 
en nog beter te bekijken.  

Berrie Matlener: “Direct bij het opslaan van de 
krantenpagina herkende ik de foto. De katholie-
ke Sint Antonius Abtkerk in de Jan Kruijfstraat 
in Rotterdam-west. Bij het zien van de midden-
paden, de trappen naar het altaar, de bogen aan 
weerskanten naar de zijbeuken, de bankenrijen 
in het midden en denkend aan de biechtstoelen 
onder de arcades links en rechts, werd ik terug-
geworpen in mijn jeugd en borrelden er tal van 
herinneringen boven. De kerk was een markant 
uit bakstenen opgetrokken gebouw dat met zijn 
klokkentoren, gezien vanaf het kruispunt van 
de Schiedamseweg en de Jan Kruijfstraat, een 
onmiskenbaar baken in de omgeving was. Elke 
zondag en bij bijzondere gebeurtenissen zoals 
huwelijken, begrafenissen, hoogtijdagen e.d. 
klonk het klokgelui over de wijk. Naast in het 
midden van het kerkgebouw de hoofdingang, 
bestaande uit twee grote houten deuren, was er 
aan weerskanten een kleinere ingang, eveneens 
met houten deuren. Die deuren gaven toegang 
tot een portaaltje waarin weer een binnendeur 
was die uitkwam in de gebedsruimte van de 
kerk. In die binnendeuren zat een klein ruitje in 
de vorm van een wybertje. De linkerkant was 
de ingang voor vrouwen, via de rechterkant 
gingen de mannen de kerk in. Want zo was dat 
heel vroeger; de mannen en vrouwen gingen 
gescheiden naar binnen en zaten ook gescheiden 
van elkaar in de kerk. De vrouwen met bedekt 
hoofd, de mannen zonder hoed blootshoofd. 
Veel later is dat veranderd en mochten de man-
nelijke en vrouwelijke kerkgangers door elkaar 
in de banken zitten. Met mijn moeder, broer 

en zussen bezocht ik elke zondag deze kerk. 
Zelfs in de week, op schooldagen nog voordat 
de schoolbel klonk, zat ik er met mijn broer en 
een willekeurig aantal school- en klasgenootjes 
in de kindermis. Niet omdat mijn broer en ik zo 
vroom waren, maar meer omdat mijn moeder dat 
zo bepaalde. Ongetwijfeld heeft zij ons daarmee 
in de katholieke traditie willen grootbrengen, 
maar of dat helemaal gelukt is laat ik hier in het 
midden. Ik weet nog goed dat we ook weleens 
spijbelden van de kindermis. Vooral in de winter, 
als er een pak sneeuw lag, dan keken we door 
het kleine ruitje in de zijingang welke geeste-
lijke de mis opdroeg, want dat moest je achteraf 
ter controle natuurlijk wel kunnen vertellen, en 
dan gingen we lekker ravotten in de sneeuw.
Ik herinner me hoe we op zondagmorgen naar 
de hoogmis gingen. Mijn moeder had een vaste 
plaats in een van de banken in de zijbeuk, 
met als gevolg dat we zowat de hele kerk 
door moesten lopen voordat we daar konden 
gaan zitten. Vooral als de kerk al nagenoeg 
vol zat vond ik dat verschrikkelijk. Wel mooi, 
indrukwekkend eigenlijk, vond ik het als het uit 
mannen bestaande kerkkoor, de scola, gekleed 
in een zwarte toog met daaroverheen een wit 
koorhemd, al zingend in het Latijns, uit de deur 
(op de foto links achterin naast het altaar te zien) 
de kerk in kwam en vlak voor ons langs liep. 
Eigenlijk speelde mijn jeugd zich deels in en 
om die kerk af. De Sint Agnes lagere meisjes-
school op de Mathenesserdijk was evenals de 
naast gelegen jongensschool nauw verweven 
met de kerk. Het kerkgebouw bestaat al lang niet 

meer. Maar ik vraag me soms nog weleens af 
wat er met de smyrnalopers is gebeurd die op de 
trappen naar het altaar lagen. Die lopers waren 
lichtbruin met in de zijranden een baan met 
een beige fi guurtje erin geknoopt. Ze moesten 
met de hand geknoopt worden en daarvoor 
werden ook de leerlingen van de meisjesschool 
ingeschakeld. Menige woensdagmiddag heb ik 
er met klasgenootjes mijn vingers blauw zitten 
knopen. En ongetwijfeld moeten er wel dui-
zenden knopen van mij in die lopers zitten. Tot 
mijn 20ste jaar heeft die kerk deel uitgemaakt 
van mijn leven. Op die leeftijd ben ik er in 1963 
getrouwd. Daarna ben ik elders gaan wonen. 
Mijn ouders verhuisden kort na mijn huwelijks-
dag naar een andere provincie en zo is de kerk 
bij mij letterlijk en fi guurlijk uit beeld geraakt. 
Dat hij uiteindelijk gesloopt is en plaats gemaakt 
heeft voor een verzorgingshuis is mij later ter 
ore gekomen. Het was puur toeval dat ik de foto 
in De Oud-Rotterdammer te zien kreeg. Des 
te leuker en bijzonder vind ik het, nu 80 jaar, 
juist in deze editie de foto van de Sint Antonius 
Abtkerk tegen te komen en zo weer even terug 
in een ver verleden te zijn geworpen.”

John Riper: “Dat zag ik gelijk: de Antonius 
Abtkerk aan de Jan Kruijffstraat van de architect 
Kropholler, die ook de scholen in hetzelfde blok 
(de St. Agnesschool en de Imelda kleuterschool 
aan de Mathenesserdijk) had ontworpen. Alleen 
het gebouw van de Agnesschool staat er nog. 
De kerk is in de jaren ‘70 gesloopt. Ik heb er 
in 1962 mijn Eerste Communie gedaan. Na 
afl oop kregen we een krentenbol en een glas 
cassis-limonade. Wat een godendrank was dat! 
Thuis konden we ons alleen limonade-gazeuse 
veroorloven. We gingen vanuit de Antonius 
Abtschool in de Bruijnstraat regelmatig voor de 
biecht naar die kerk, bij pastoor Sprengers. In 
die tijd was er op het terrein van de kerk, aan 
de kant van de Jan Kruijffstraat, een speeltuin. 
Boven het poortje links van het altaar was te 
lezen: “Laat de kleinen tot mij komen” en boven 
de hoofdingang buiten: “Wij moeten glorieeren 
in het kruis des Heeren”. Ik heb ook in het kerk-
koortje gezongen tot we in 1964 naar Bergpol-
der verhuisden.”

Ria Kouwenhoven: “Dit is de Josephkerk op de 
West-Kruiskade, in 1964 ben ik ernaast komen 

wonen, leuke tijd gehad! De pastoor kwam op 
de koffi e en een borreltje drinken bij ons, Wij 
woonden boven de lederwarenzaak waar mijn 
man ook fi liaalhouder van was, pal naast de 
kerk, helaas zijn wij getuige geweest van het 
afbreken van de kerk, eeuwig zonde!”

Theodore Kwaaitaal: “Op de foto zie ik een 
kerk staan, volgens mij de Christus Koning 
kerk op de Statenlaan, gebouwd door mijn opa’s 
bouwbedrijf in de jaren rond 1930 samen met 
de pastorie, scholen vele andere gebouwen daar 
omheen alsmede de hele Statenlaan. Ook was ik 
aanwezig bij de allerlaatste kerkviering. Woon 
daar nu trouwens om de hoek al vele jaren, ook 
in een huis gebouwd door mijn opa s bouwbe-
drijf. Kwam daar als kind regelmatig met mijn 
familie, mijn eigen parochie, kerk was de Sint 
Liduina op de Burg. lef. de Montignylaan in 
Hillergersberg. Tegenwoordig zitten er huur 
appartementen in en is het in bezit van een 
belegger, Rene Stokvis uit Laren.”

Peter’t Hart: “Geboren in 1933 in Kralingen 
denk ik terug aan de prachtige Koninginnekerk 
aan de Boezemsingel op de grens van Kralingen 
en Crooswijk. Deze architectonisch schitterende 
hervormde kerk heeft een kort bestaan gehad 
van 1907 tot 1972, het jaar van sloop op last van 
“BARBAREN” van het toenmalige stadsbestuur. 
Protesten mochten niet baten en met dynamiet 
werd het bestaan van deze kerk beëindigd. De 
Koninginnekerk met de twee torens met groen 
geoxideerde koepels van koper stond op een 
markante plek, waar nu een hoogbouw Hoppes-
teyn voor ouderen staat. Het was een schitterend 
bouwwerk en nota bene niet getroffen of bescha-
digd door het bombardement op 14 mei 1940, 
dat o.a. Dirk Smitsstraat, Jonker Fransstraat, op 
slechts korte afstand zwaar verwoest heeft. Ook 
een prachtig interieur met schitterend orgel. In 
mijn herinnering rond 1950 heb ik in deze kerk 
de Matheus Passion uitvoering bezocht met 
klasgenoten van de MULO van Hr. Staal aan de 
Taxusstraat. Ook diverse kerkdiensten bijge-
woond van populaire dominees, o.a. Ds. Ober-
man, Ds. Buskes, Ds. Tukker, destijds nagelopen 
in kerken met volle banken. Met heimwee denk 
ik terug aan deze prachtige Koninginnekerk.”

Lees verder op pagina 18.

 ‘Bij sneeuw spijbelden we van kindermis’   
De Ken je dit nog-foto nummer 277 was een stemmig tafereel van een 
kerkdienst. Die speelde zich af in de katholieke Antonius Abtkerk in 
de Jan Kruijffstraat in Rotterdam-west. Bij een aantal lezers leverde 

dat mooie herinneringen op. Niet alleen over deze inmiddels gesloopte kerk, 
maar ook over andere Rotterdamse kerken. Lees maar.
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

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.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

Bestel nu 
uw BuurtPas

Meld u aan en word lid
Net zoals ruim 6500 andere inwo-
ners 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 inwonen-
den op één adres. Neem vandaag 
nog contact op via telefoonnummer 
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar 
buurtpas@laurens.nl.

Langer thuis wonen met 
gratis extra’s

De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp 
en zorg om zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen maar ook vele extra's. Denk 
bijvoorbeeld aan het gratis lenen van 
krukken of een rollator of neem deel
aan onze gezellige activiteiten.

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

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

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

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

         cvu.nl/ons-verhaal

Herdacht worden
zoals u bent

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

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

WWW.FIRSTAIDASSIST.NL 

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: 

FAA-OUD-RTM-10 

VOLG

OP FACEBOOK

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

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

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

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



We hebben onze notaris een – 
wat hij noemde – ‘een combi-
natietestament’ laten maken. 
Het is een dik pak papier 
geworden waar wij niet veel 
wijzer van worden. Wat houdt 
een combinatietestament 
eigenlijk in?

Hoewel we ervan uit mogen gaan 
dat de notaris u dit ook uitgelegd zal 
hebben, zullen wij dit hieronder graag 
nog eens toelichten. Met een combi-
natietestament (meestal in de situatie 
van twee echtgenoten/partners en 
kinderen) geeft de erfl ater zo fl exibel 
mogelijk richting aan zijn nalaten-
schap. De beslissing welke vorm van 
afhandeling wordt gekozen, wordt in 
zo’n testament naar het moment van 
eerste overlijden verschoven. Op dat 
moment kan worden gekozen voor 
een besparing van erfbelasting bij het 
eerste overlijden. Ook kan er voor 
gekozen worden om de besparing 

over het eerste en tweede overlijden te 
verdelen. Om dit mogelijk te maken, 
bevat dit testament vrijwel alle 
instrumenten die hiervoor vastgelegd 
kunnen worden. U moet daarbij onder 
meer denken aan de wettelijke en de 
quasi-wettelijke verdeling, wel of 
geen legaat van vruchtgebruik, wel 
of geen tweetrapsmaking wel of geen 
rente, wel of geen op- of afvuillega-
ten. Dat u daar nu of bij het eerste 
overlijden geen wijs uit kunt worden, 
snappen wij wel. Iedere keuze die u 
maakt heeft fi nanciële, fi scale of be-
schikkings gevolgen die uw misschien 
niet kunt overzien.

Combinatietestamenten worden over 
het algemeen gemaakt voor huishou-
dens waar wat meer geld na te laten is 
en dus om zo erfbelasting te besparen. 
In de praktijk blijkt het echter vaak 
alleen het verschuiven van erfbelas-
ting. Neem het opvullegaat. Door 
aan de langstlevende echtgenoot ten 
koste van de kinderen meer van de 
nalatenschap toe te delen, erft deze 
meer, maar door de vrijstelling van 
€680.645 (2022) is er vrijwel geen 
erfbelasting verschuldigd. Overlijdt 
de langstlevende vervolgens dan is 
zijn/haar erfenis echter meestal groter 
en betalen de kinderen uiteinde-

lijk meer erfbelasting; zeker als de 
woning ook nog eens in waarde is 
gestegen. Dat zelfde gevolg zien we 
ook bij de tweetrapsmaking en bij 
vruchtgebruik. Door de langstlevende 
meer toe te delen, betalen de kinderen 
vrijwel altijd later meer erfbelasting.
Het is bij een combinatietestament 
bovendien zaak om de termijnen goed 
in de gaten te houden. Het besluit om 
de wettelijke verdeling ongedaan te 
maken, moet binnen drie maanden na 
overlijden zijn genomen. En afwijken 
van de rentebepaling in het testament 
moet voor de aangifte erfbelasting 
zijn vastgelegd.
Kortom een combinatietestament is 
een testament waar u over het alge-
meen niet zelf mee aan de slag gaat. 
Fouten zijn snel gemaakt en herstel is 
vaak niet mogelijk. Een eenvoudiger 
testament, waarbij natuurlijk ook goed 
naar de erfbelasting gekeken moet 
worden, zou zo maar toch de voorkeur 
kunnen hebben. Is de keuze toch een 
zo fl exibel mogelijk testament dan 
adviseren wij u om een professio-
nele executeur (denk daarbij aan een 
RegisterExecuteur zoals Akto of een 
notaris) te benoemen die u helpt bij 
het maken van de juiste keuzes.  

 Het nut van een zo � exibel 
mogelijk  testament   
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Dieren die erven

Nalaten kan alleen aan personen en 
instellingen, zoals goede doelen. 
Nalaten aan dieren kan niet, wat voor 
sommige eigenaren van huisdieren 
een zorg is. De oplossing wordt 
vaak gevonden in het opnemen van 
een legaat aan een persoon die de 
zorg voor het huisdier krijgt. Een 
probleem dat zich daarbij voordoet, 
is dat niet bekend is wat de levens-
verwachting van het huisdier is op 
het moment van overlijden. Dit is dan 
weer op te lossen door een bedrag 
per te verwachten levensjaar op te 
nemen. Wordt een bepaald hondenras 
bijvoorbeeld gemiddeld 15 jaar oud 
dan kan dat de maat zijn. Nalaten aan 
dieren kan met een omweg, maar echt 
eenvoudig is het niet.

Trucs om te verdelen

Een nalatenschap waarbij het verde-
len van de inboedel tot spanningen 
leidt, is met een paar methoden vaak 
nog wel tot een goed eind te brengen. 
Zo kan er geloot worden, voorkeuren 
worden aangegeven of een vei-
ling worden georganiseerd. Echte 
problemen ontstaan vaak pas bij de 

waardeloze zaken van onschatbare 
emotionele waarde. De koektrom-
mel van oma, het porseleinen paard 
van opa met de gebroken poten, de 
versleten trouwring van oma; ze 
vertellen allemaal een verhaal, maar 
kostbaar zijn ze niet. 
Verdelen van die emotionele zaken is 
lastig en lost zich met een loterij of 
veiling niet op. Het komt dan aan op 
tactvol handelen en de gevoelens van 
de anderen erkennen. Uit onze erva-
ring blijkt dat er altijd een oplossing 
te vinden is waar iedereen tevreden 
mee is.

Wel of niet informeren?

Een kind dat per testament onterfd is, 
is geen erfgenaam en hoeft dus ook 
niet geïnformeerd te worden over het 
overlijden van de erfl ater. Sommige 
notarissen denken daar anders over 
en willen de legitimaris informeren 

over de onterving en hen op hun 
rechten wijzen. Wij hebben begrepen 
dat hier binnen het notariaat soms 
verschillend over wordt gedacht. 
Als het onterfde kind niet op de 
hoogte is gebracht dan is het aan de 
erfgenamen om te bepalen of er wel 
of niet geïnformeerd wordt. Wordt 
het onterfde kind niet op de hoogte 
gesteld dan moeten de erfgenamen 
uiterlijk vijf jaar wachten totdat zij 
zeker weten of het onterfde kind 
wel of geen beroep zal doen op de 
legitieme portie en pas dan kan er 
echt verdeeld worden. Dit probleem 
is op te lossen door het onterfde kind 
een brief te sturen met het verzoek 
om binnen een bepaalde termijn te 
beslissen of er wel of niet een beroep 
wordt gedaan op de legitieme portie. 
Het adres van het onterfde kind moet 
dan natuurlijk wel bekend zijn.

Uit de praktijk 

Aan het eind van het jaar maken we de 
balans op van afgelopen jaar. Wat ging 
goed, wat kan beter en waar kijken we 
naar uit? Het afgelopen jaar hadden we 
129 klanten waarvan 40 afwikkelingen, 
40 advies over toekomstige testamenten 
en nalatenschappen, 25 keer bemidde-
ling tussen erfgenamen en de rest voor 
exclusief fi scale/juridische vragen. 
Daarnaast hebben we verschillende 
cursussen en bijscholingsbijeenkomsten 
bijgewoond en hebben we zeker 500 
vragen tijdens onze spreekuren, telefo-
nisch of per e-mail beantwoord.
Terugkijkend kunnen we concluderen 
dan het bij ons nooit saai is. Altijd weer 
blijkt een vraag toch net weer een beetje 
anders; net weer een ander accent, net 
weer meer of minder belanghebbenden 
etc. Dat vraagt van ons dat we steeds 
alert zijn. Niet één afwikkeling is het-
zelfde, geen enkele vraag kan standaard 
beantwoord worden. Natuurlijk zijn 
we daarbij niet altijd direct volledig of 
hebben we – als de vraag nog wat in 
het hoofd doorspeelt – later een beter 
antwoord. Hebben we dan een telefoon-
nummer of e-mailadres dan kunnen we 
dat antwoord alsnog geven. 
Komende jaar hopen we u weer van 
dienst te kunnen zijn met onze antwoor-
den en dienstverlening op het gebied 
van voorbereiden van nalatenschappen 
en de afwikkeling daarvan. Voor nu 
wensen wij u allen een prettige jaarwis-
seling en alle goeds en gezondheid voor 
het komende jaar en wellicht tot ziens 
op een van onze erfcoach-spreekuren, 
bij ons op kantoor of aan de telefoon.  

?

Nieuwe cijfers  De vrijstel-
lingen voor de schenk- en 
erfbelasting zijn weer bekend. De 
jaarlijkse algemene vrijstelling 
schenkbelasting voor kinderen 
bedraagt in 2023 €6.035 en 
voor derden €2.418. De vrijstel-
ling erfbelasting bedraagt voor 
partners in 2023 €723.526, voor 
(klein) kinderen  €22.918 en voor 
derden €2.418. Ouders kunnen 
hun kinderen eenmalig en zonder 
bestemming €28.947 schenken. 
Ook de schenkingsvrijstelling 
(bij een eerste schenking) voor de 
eigen woning (de jubelton) is in 
2023 €28.947. 

Let op het maximum  Om in 
aanmerking te komen voor huur-
toeslag mag u op 1 januari 2023 
niet meer vermogen hebben dan 
€33.748. Hierin zitten begrepen: 
alle tegoeden bij de bank(en) 
samen dus ook het saldo van de 
betaalrekening

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Van Carel Kraayenhof tot een ode aan The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam wordt in het nieuwe jaar de reeks zondagochtendconcerten voortgezet. Op 22 januari treden Ca-
rel 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 5 februari vervolgd met ‘Weet je nog wel, 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).

Goede voornemens diner op Leefgoed De Olifant
  Leefgoed de Olifant wenst u een heel goed en gezond 2023. Een nieuwjaar is ook weer een nieuw begin met misschien wel 
goede voornemens, bijvoorbeeld met het eten van minder vlees? Daarom organiseren wij een goede voornemens diner, een 
avond met heerlijke vegetarische gerechten.
Dat vegetarisch eten ook heel lekker kan zijn kunt u proeven bij ons goede voornemens diner op donderdag 19 januari. Kijk 
voor meer informatie op www.leefgoed.nl Kijk meteen even naar onze agenda voor andere leuke evenementen op Leefgoed 
de Olifant. Tot ziens en in het nieuwe jaar.

Jazzmiddag met Dutch Swing College Band op ss Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 22 januari om 16.00 
uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band. 
Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het 
voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestel-
len via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd 
uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

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

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

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herken-
baar? 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.   

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

 Donderdag 19 januari

Goede voornemens diner op Leefgoed De Olifant
  Dat vegetarisch eten ook heel lekker kan zijn kan je proeven bij ons goede voornemens diner 
op donderdag 19 januari. Kijk voor meer informatie op www.leefgoed.nl Kijk meteen even 
naar onze agenda voor andere leuke evenementen op Leefgoed de Olifant. Tot ziens en in het 
nieuwe jaar.

    Zondag 22 januari

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  De Dutch Swing College Band speelt zondag 22 januari om 16.00 uur op ss Rotterdam in de 
Queens Lounge.Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

    Zondag 5 februari en daarna

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.zondagochtendcon-
certen.nl of bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze pagina’s).
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

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

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTTVVeerrlleennggdd tt//mm
3311--1122--22002222

Tel. 0180-820244
Bel Willy of Timo
Adverteren?

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

 Donderdag 19 januari

Goede voornemens diner op Leefgoed De Olifant
  Dat vegetarisch eten ook heel lekker kan zijn kan je proeven bij ons goede voornemens diner 
op donderdag 19 januari. Kijk voor meer informatie op www.leefgoed.nl Kijk meteen even 
naar onze agenda voor andere leuke evenementen op Leefgoed de Olifant. Tot ziens en in het 
nieuwe jaar.

    Zondag 22 januari

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  De Dutch Swing College Band speelt zondag 22 januari om 16.00 uur op ss Rotterdam in de 
Queens Lounge.Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

    Zondag 5 februari en daarna

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.zondagochtendcon-
certen.nl of bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze pagina’s).

    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.   
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REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022/2023

Uitgebreid brunchen tijdens een 
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live 
muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Jan 22   Feb 12, 26  
Maart 5, 19  Apr 9*, 23  
Mei 7, 14*, 21, 28* Jun 11, 25

Voor een gezellige avond uit met 
diner en entertainment! 
Incl. amuse, diner, dessert, live muziek & 
entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Jan 21   Feb 11, 25  
Maart 4, 18  Apr 8, 22   
Mei 6, 20   Jun 10, 24

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHTEN

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

OUD & NIEUW CRUISE

ZATERDAG 31 DECEMBERZATERDAG 31 DECEMBER
20:00uur - 02:00uur

 REDERIJFORTUNA.NL

Appelbeignet | Koud- en warm dinerbuffet  | Dessert | 
Oliebollen & Bubbels | Live muziek en entertainment

Appelbeignet | Koud- en warm dinerbuffet  | Dessert | 

v.a. € 130,00

Beren Boot Rotterdam

IEDERE ZATERDAGIEDERE ZATERDAGIEDERE ZATERDAG

12:00 - 14:30
12:00 - 14:30

2e zondag 

van de maand
van de maand

Brunchvaart
Brunchvaart

2e zondag 

van de maand

Brunchvaart

v.a. € 42,50
v.a. € 42,50
v.a. € 42,50Maart      Bingo30

EN ZONDAGEN ZONDAG

BINGO CRUISE

Donderdag 30 maart 2023

BINGO CRUISE

Donderdag 30 maart 2023

REDERIJ FORTUNA SPIJKENISSE
€ 59,50€ 59,50

Vanaf 
€ 59,50

Vanaf 
Prijs

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

10 bingo kaarten | Flakkeese Koffietafel | Koffie of thee met gebak 

16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:3016:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30

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

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 5396-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

€ 479 6-daagse busreis
Sauerland

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling    ✔ Gratis omboekservice    ✔ Zekerheid tijdens uw reis

vanaf p.p.

€ 7198-daagse busreis
Oostenrijkse en Zwitserse Alpen

vanaf p.p.

€ 4996-daagse busreis
Prachtig Zuid-Limburg

vanaf p.p.

€ 3995-daagse busreis
Boeiend Berlijn

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, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
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HET WAPEN VAN DEGENKAMP

U KENT Mij TocH bAKKEr rENE DEGENEKAMP
friTUUrT DE lEKKErsTE olliEbollEN EN APPElbEiGNETs
oP 31 DEcEMbEr 2022 oPEN VAN 10.00 UUr ToT 17.00 UUr

EEN GrATis KoPjE WArME cHocolADE MElK / WArME GlUHWEiN

inclusief gratis Scheurkalender 
van Jack Kerklaan 

AKTiE 10 oliEbollEN
EN 5 APPElbEiGNETs

Voor €19,75

lEVEr DEzE boN iN Voor EEN HEErlijK KoPjE WArM DriNKEN

MUsEUMbAKKErij WiNKEl DEGENKAMP - DorDTsEsTrAATWEG 577 - 3075 bb roTTErDAM - iNfo@WAPENVANDEGENKAMP.Nl

Deze bon is op 31 december in te leveren bij ons aan de Dordtsestraat 577.

Bijvoorbeeld bank Elzas in een mooie bloemstof 

Kijk even op www.starstijlmeubelen.nl 
voor de maten en andere klassieke banken

Westvlietweg 99, 
2495 AD Den Haag
Tel: 070 398 9778

Van € 2699,- voor slechts €1475,-

We ruimen veel banken op!

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

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

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 december 2022 pagina 11

Even later stond ik nog lichtelijk 
onder de indruk en wat trillerig op de 
tram te wachten, hand in hand met 
twee dochters die er gelukkig beter 
af waren gekomen. Ineens begon de 
kleinste, Hanneke van 4 jaar, in haar 
handjes te klappen. ,,Mamma, een 
clown, kijk, kijk, hij doet zo leuk!” 
Ze wees met haar vingertje naar de 
overkant van de straat waar een oude 
magere man inderdaad lachwekkende 
bewegingen maakte bij zijn poging 
de vluchtheuvel te bereiken. “Hij is 
hartstikke dronken joh!”, merkte mijn 
andere dochter Loes van 6 een beetje 
eigenwijs op. Ze had het bij het juiste 
eind want hij was zeker aardig in de 
lorum. En dat om 10 uur ‘s ochtends. 
Ik hield mijn adem in, want hoe kan 
een dronken mens veilig de over-
kant bereiken als een hoogst nuchter 
persoon daar op dat punt vaak nog 
moeite mee heeft? Hij moet wel een 
extra beschermengeltje hebben gehad 
want wonder boven wonder stak hij 
deze bijzonder drukke verkeersweg 
over zonder brokken te maken. Op 
de vluchtheuvel tegenover de onze 
aangekomen, klemde hij zich eerst 

krampachtig vast aan de haltepaal van 
lijn 6, om daarna heel stoer los te laten 
om zo te demonstreren dat hij best wel 
nog op eigen benen kon staan. Af en 
toe schopte hij met zijn ene been het 
andere weg en dan fungeerde de paal 
weer als reddingsboei.

Te veel bier
“Je zal er zo eentje thuis krijgen”, zei 
een wachtende dame naast me. “Je 
reinste drugsgebruiker”, merkte een 
man met alpinopet aan de andere kant 
op, duidelijk wachtend op bijval. Ik 
had geen zin in een discussie – dat had 
me trouwens niet gelukt want mijn 
tong weigerde nog steeds dienst als 
gevolg van de verdoving. “Komt dat 
nou?”, wilde de kleine meid naast me 
weten, die voor het eerst in haar leven-
tje met dit probleem geconfronteerd 
werd. “Vertel ik thuis wel”, bracht ik 
er met moeite uit, wijzend op mijn 
mond. De man met pet haastte zich 
om mijn plaats als opvoeder in te ne-
men en zei: “Hij heeft te veel bier op, 
jongens. Begin er maar nooit mee. Het 
brengt allemaal ellende!” “Ik dacht dat 
je ervan ging lachen”, zei Loesje. “Ja, 

ja, volgens de STER-reclame”, zei de 
man schamper en waarschuwend wees 
hij op de beschonkene die nu moeite 
had om de inhoud van zijn maag bin-
nen te houden.
Even later zag ik de trams uit beide 
richtingen bijna gelijktijdig aankomen. 
Die zit gelukkig even veilig, dacht ik 
instappend nog even aan de oude baas. 
Toen hoorde ik vlak achter me een 
kreet en een gestommel en met zijn 
voet tussen de deuren gelukte het hem 
toch nog binnen te komen. “Ik stond 
verkeerd”, verontschuldigde hij zich, 
liet zich op een bank zakken, kin op 
de borst, vastbesloten om een lekker 
tukkie te doen. “Zo lijkt ie op opa”, 
fluisterde Hanneke. Ze had gelijk: hij 
was ook van dezelfde leeftijd, maar 
die zat nu waarschijnlijk gezellig met 
oma aan de koffie. Deze man had 
zichtbaar problemen. Misschien pas 
weduwnaar geworden of tegen zijn 
zin in een tehuis gezet of kinderen die 
hem links lieten liggen. Mijn fantasie 
ging weer eens aardig op de loop. Niet 
lang, want Loes eiste mijn aandacht 
op en begon als eersteklasser hardop 
de reclames in de tram op te lezen, wat 

alom tot vertedering wekte.
“Plaatskaarten alstublieft!” Een 
levensgrote controleur stond voor me. 
Met een chagrijnig gezicht bekeek hij 
de kaartjes en liep zonder iets te zeg-
gen door. Plotseling ontstond achter 
me enige opschudding toen de con-
troleur de slapende oude man wakker 
schudde, hetgeen nogal op weerstand 
stuitte. Oh jee, de oude baas had zeker 
geen kaartje en nu was hij de sigaar. 
De man met het alpinopetje bood aan 
voor hem te betalen, maar de contro-
leur was streng en begon een boete uit 
te schrijven. Onze halte om uit te stap-
pen kwam in zicht en staande bij de 
uitgang zag ik de oude man heel zielig 

weggedoken in zijn morsige regenjas 
zijn centjes tellen. “Vijftien gulden 
en een ritje”, zei de controleur nors. 
‘’Komt er nog wat van?” Alle zakken 
werden leeggeschud: dubbeltjes, 
kwartjes en een enkele gulden lagen 
in zijn oude eeltige hand. Toen wij 
uitstapten had hij fl. 4,87 bij elkaar. 
“Zielig mam”, zeiden de kinderen. “Je 
had toch kunnen helpen!” Nog steeds 
zwijgend en met een schuldig gevoel 
liep ik huiswaarts.

Johanna van Trirum
fusu18ow@kpnmail.nl

Kiespijn en een dronken man
Zomer 1969. De halfjaarlijkse controle bij de tandarts is iets waar ik al weken te voren tegenop zie 
als tegen een berg. Meestal valt het achteraf wel mee, maar deze keer had hij me toch aardig te 
pakken gehad. Met de mededeling dat ze de naam ‘kies’ niet meer verdienden, trok hij er maar liefst 
twee tegelijk uit, om ze vervolgens achteloos in een pedaalemmer te kiepen. En dat na jarenlange 
trouwe dienst!

Tramlijn 6

Wat een prijsfoto! Circa dertig pas-
sagiers, anno1936, op het voetveer, 
‘Heen en Weer 3’ van de gemeente-
lijke rederij. De boot voer indertijd om 
het uur vanaf het Maasstation (Kralin-
gen) via het Noordereiland (Antwerp-
se Hoofd) naar de Nassaukade. Het 
is een axioma dat eigenlijk iedereen 
geniet tijdens zo’n rustgevend boot-
tochtje. Logisch. Je geeft je over. Je 
laat de kapitein en zijn bemanning het 
werk doen. Eventjes een kwartiertje 
lekker chillen. Een tocht over het 
water verveelt nooit. De foto toont dit 
heel mooi. Zoals die heren gemoe-
delijk op een rij naast elkaar zitten. 
Beeldschoon! Wij zien ook een groep-
je dat staat, en één man, ontspannen 
leunend tegen de reling, heeft zijn fiets 
meegenomen. Wat opvalt is het feit 
dat het ‘reisgezelschap’ voornamelijk 
uit heren bestaat. Er varen slechts drie 
dames mee. Toeval? Wie het weet, 
mag het zeggen. Grappig dat vrijwel 
álle heren een hoofddeksel dragen. 
Dat was bijna negentig jaar geleden 
‘bon ton’. In de verte ontwaren wij 
vaag het Noordereiland. Heus, binnen 
tien minuten is deze stop bereikt. De 

foto behoudt haar kracht, omdat het 
gezelschap zo warm over komt. Je 
ziet sommigen met elkaar keuvelen, 
en niemand neemt een pose aan, want 
de fotograaf ‘betrapt’ vanaf de kade 
de groep riviergangers. Gemoedelijk-
heid is troef. De foto moet op een 
zomerdag zijn geschoten, niemand 
draagt een jas. De creatieve kwaliteit 
van de foto staat buiten kijf. Nu ja, dat 
past prima bij Paul Schuitema (1787-
1973), een begenadigd fortograaf, die 
als ontwerper (buismeubelen, posters, 
boekomslagen, etc) grote faam heeft 
verworven. Hij heeft jarenlang in onze 
stad gewoond. Veel van zijn foto’s zijn 
te zien in het Nederlands Fotomu-
seum. Dat is een geruststelling.
Hoe ik deze foto ontdekte? Tamelijk 
gemakkelijk, hij hangt bij boekhandel 
Snoek. Deze print staat op de cover 
van een ontroerend mooie jaarkalen-
der 2023, uitgegeven door Bekking 
& Blitz in Amersfoort. De kalender 
meet 44 x 64 cm, en dat is juist de 
kracht: Twaalf super mooie 010-beel-
den… 

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.

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

‘Heen en Weer’
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de orgelfabriek van J. Reil. De 
oorsprong van het bedrijf lag in 
1934 in Rotterdam, in de (weg-
gebombardeerde) Schoutenstraat 
naast de drukkerij van Het Volk, na 
de Tweede Wereldoorlog Het Vrije 
Volk.
Na omzwervingen door orgel-
land werd het toeleveringsbedrijf 
opgericht door de uit Duitsland 
afkomstige Johanness Reil. Hij 
fabriceerde eerder allerlei acces-
soires voor orgelbouwers. In 1937 
verplaatste hij zijn bedrijf naar 
Heerde op de Veluwe en bouwde 
zijn eerste complete orgel het jaar 
daarop. Het bedrijf is nog altijd in 
de markt. De historie van Reil is te 
lezen op hun website: https://reil.
nl/orgels/  Daarin zijn echter geen 
gegevens van Rotterdamse kerken 

opgenomen, ook niet waar zo’n 
pijpeninstrument nog dienst doet of 
heeft gedaan. Kees van Boven en 
ik vragen of er DOR-lezers zijn die 
onze leemte kunnen vullen. We zijn 
vooral benieuwd naar gegevens of 
verhalen van de drie jaar dat Johan-
ness Reil in Rotterdam actief was.

Colosseum
Mijn liefde voor het orgel komt ook 
door mijn binding met het in 1942 
op een lift gemonteerde Standaart-
orgel in fi lmtheater Colosseum 
aan de Beijerlandselaan. In de 
pauze steeg uit de kelder organist 
Gerard ’t Hardt omhoog, onderwijl 

een vrolijke deun spelend. Net 
voordat de hoofdfi lm begon, zakte 
hij en zijn instrument weer weg. 
Dat 48-pijpenorgel is enige tijd 
mijn eigendom geweest. Het werd 
verpakt in open kisten even voordat 
tapijtdiscounter Dies Poppeliers het 
fi lmgebouw veertig jaar geleden 
ombouwde tot winkelpassage. Na 
aandringen schonk hij het aan mij 
omdat het anders naar de Roteb 
zou gaan. Het gedemonteerde mu-
ziekinstrument kreeg een plek in de 
voormalige tramremise Maastun-
nelplein, dankzij medewerking van 
toenmalig deelgemeentevoorzitter 
Joop Franken. Door zijn bemoeie-
nis werd het weer opgebouwd in 
wijkgebouw De Larenkamp in 
Zuidwijk, nadat ik het voor één 
symbolische gulden had verkocht 
aan de deelgemeente Charlois. Wel 
onder de nadrukkelijke voorwaarde 
dat het gespaard zou blijven voor 
het nageslacht. Vrijwilligers als 
muziekleraar Jan Slingerland en 
NS-bestuurder Teun Griffi oen knut-
selden twee jaar om het muziekmo-
nument weer in elkaar te zetten en 
spelend te krijgen. De Larenkamp 
is ondertussen ook afgebroken. 
Waar het orgel is gebleven? Ik zou 
het graag willen weten.

Katendrecht
Ik ben in 1946 geboren in de 
achterkamer van mijn oma Trees 

van Wijk aan de Tolhuislaan 49 in 
Katendrecht. Dat pand staat er nog, 
maar is gerenoveerd en heeft een 
ander huisnummer gekregen. Ik 
heb er maar een paar maanden ge-
woond. Toen verhuisden ons gezin 
naar de Groene Hilledijk in Bloem-
hof. In de achterliggende jaren 
heb ik ook een band gekregen met 
leeftijdgenoot Willem van Meer 
uit Ridderkerk. Hij is geboren en 
getogen in de Rechthuislaan, toen 
de hoofdstraat van Katendrecht. Hij 
organiseert  regelmatig bijeen-
komsten voor Katendrechters, 
samen met de broers Gottfried en 
Ben Gelaudemans. Het trio werkt 
toe naar de negende reünie-editie, 
op 29 april 2023 in Verhalenhuis 
Belvedère, Rechthuislaan 1.
Een topjaar volop herinneringen 
was 2014. Toen vertrok een volle 
touringcar met Katendrechters, 
net als in hun jeugd, naar het 
gehucht Beuningen in Overijssel. 
De kinderen brachten er, met pater 
Scholte van het organiserende 
patronaat Sint Fidelis aan het roer, 
vier weken van hun schoolvakantie 
door. Dat herhaalde zich tien jaar. 
De hernieuwde kennismaking 
werd een prachtige happening, ook 
omdat familieleden van de boeren, 
waar de kids logeerden, waren ge-
komen en weer heel gastvrij waren.
Willem van Meer schreef al enkele 
boeken over Katendrecht en aan 
nummer drie legt hij de laatste 
hand. Hij hoopt het te presenteren 
op de komende reünie. Intussen 
hebben 37 (ex-)Kapenezen hun 
komst al aangekondigd. Niet al-
leen ouderen zijn welkom, maar 
ook de vele nieuwkomers op het 
Rotterdamse schiereiland. Een 
voorproefje nemen kan alvast op 
https://www.katendrechters.nl De 
deelname vastleggen kan via email 
whvanmeer@chello.nl of 0180-
420629.
Reacties: reinwol@outlook.com

Allereerst dank voor de vele goede wensen voor een mooi Kerstmis 2022, dat nu alweer een 
paar dagen achter de rug is en ook voor de gelukwensen voor 2023. De laatste wens wil ik 
graag doorsluizen naar de vele honderden lezers van De Oud-Rotterdammer, die het afge-
lopen jaar reageerden op mijn rubriek RW´s mijmerZUIDhoekje, en de grenslijn van 18 jaar 
passeert. Natuurlijk blijf ik, met uw hulp, daar met plezier mee doorgaan!

Met kerk- en theaterorgels heb ik een 
warme band. Niet alleen vanwege 
hun prachtige klankspel, maar ook 
omdat ik geïnteresseerd ben in de 
makers van deze unieke brokken van 
techniek en geluid. Die overeenkomst 
heb ik met lezer Kees van Boven 
(keesvanboven48@gmail.com) uit 
Heerde. De in Rotterdam geboren, 
getogen en gepensioneerde historicus 
ontdekte in zijn huidige woondorp 

1) De drie mannen achter de 
sfeervolle bijeenkomsten voor 

oude en nieuwe Katendrechters, 
Gottfried en Ben Gelaudemans met 

rechts Willem van Meer. Foto Rein Wolters 

 Hulp gezocht 
van orgelkenners   

3) Advertentie van kerkorgelbedrijf Reil zo’n 85 jaar geleden. Collectie Kees van 
Boven

2) In de rij bij Colosseum aan de Beijerlandselaan voor de film én orgelmuziek in 
de pauze. Foto verzameling Rein Wolters

Banketbakker

Ik ben nu 71 jaar en zat terug te 
denken aan de periode van het 
banketbakkersleven in 1967 en 
later. Na de lagere school wilde ik 
banketbakker worden. Er bestond 
toen een school waar je bakker, 
kok of kelner of andere vakken 
kon gaan leren. Deze school 
heette de VBH (Vakschool voor 
bakkerij en hotel personeel) en 
zat in Rotterdam west.

Ik koos voor de opleiding banketbakken. 
Deze duurde 2 jaar daarna moest je via 
het zogenaamde leerlingstelsel bij een 
werkgever in de praktijk het vak gaan leren 
en daarnaast twee avonden in de week naar 
de avondschool om al je diploma’s te gaan 
halen. In mei 1967 haalde ik mijn eerste 
diploma. Ik trad in dienst bij banketbakkerij 
J.P. Vroon aan het Mathenesserplein als 
leerling banketbakker.

In de decembermaand is het razend druk 
in deze wereld. Voor mij helemaal nieuw. 
Ik vond het spannend. Iets wat mij is bij 
gebleven is was Sinterklaas. Dat viel ook op 
een maandag, net als dit jaar dus. De baas 
had héél veel klanten en daardoor ook veel 
bestellingen, onder andere van het bedrijf 
Atlas Copco. dit bedrijf wilde een speciale 
boterletter van 750 gram in plaats van 500 
gram wat gebruikelijk was. En natuurlijk de 
letter A, geen fi jne letter om te maken. De 
baas woonde boven de zaak en ging terwijl 
wij aan het overwerken waren bij zijn 
vrouw eten. Onze chef zei toen: “Iedereen 
doet een boterletter in zijn tas.”
De baas kwam weer beneden en vroeg: 
“Mannen, maken we het af of komen 
jullie morgen weer terug op zondag?” De 
meerderheid was voor het afmaken. Mijn 
vader had inmiddels de baas gebeld. Het 
was toen 01.30 uur en hij vroeg waar zijn 
zoon was en bleef. De baas zei: “Uw zoon 
wil banketbakker worden. Dit hoort erbij.” 
Ik mocht naar huis en kreeg van de baas 
ook nog een boterletter, maar die kon ik niet 
meer kwijt. Mijn tas zat al vol zo. Naar huis 
op de brommer...

Ik ben maart 1968 in dienst getreden bij 
Mag.de Bijenkorf aan de Coolsingel ook 
als banketbakker. Wat daar mij het meest 
is bijgebleven is de autoloze zondag op 
30 december 1973. Oudejaarsdag was dus 
op een maandag. De horecamanager stond 
erop dat op de 31e alle verkooppunten van 
bakkerijproducten bevoorraad moesten zijn. 
Ik had op zondag 30 december, lopend op 
de Hoogstraat half tien een taxi gezien met 
daarin een ik denk prostituee die van haar 
werk kwam. 
De manager had gezegd ‘ik maak het goed 
met jullie’. Zwart uitbetalen deed dit bedrijf 
niet dus ik dacht we krijgen een fl es jenever 
of vieux van hem. Wat krijgen we? een zak 
met 10 oliebollen en 10 appelbeignets die 
al je neusgaten uit kwamen... Mooi vak 
banketbakker,

Ronald Schotte
ronald-schotte2kpnmail.nl  
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SV Ommoord viert alsnog 
groot feest!
Op 20 januari 2021 bestond voetbal-
vereniging SV Ommoord honderd 
jaar. Beter gezegd: de oudste van de 
vele wortels waaruit de fusieclub 
voortkwam, werd die dag exact een 
eeuw eerder opgericht. Het was uiter-
aard de bedoeling van de paars-witten 
dit jubileum op grootse wijze te 
vieren, maar helaas zat de coronapan-
demie telkens in de weg. Uitstel was 
in dit geval echter geen afstel, want 
met twee jaar vertraging gaat SV Om-
moord alsnog uitpakken om van zijn 
eeuwfeest een spektakel te maken! 
Op vrijdag 20 januari 2023 zal in de 
kantine op Sportpark Zwansnesse 
een knallend jubileumfeest worden 
gehouden voor leden, oud-leden en 
genodigden. De muziek op deze avond 
(aftrap 20.00 uur) zal worden verzorgd 
door DJ Ed van Katwijk en zangeres 
Belinda. Meer informatie is te vinden 
op www.svommoord.nl. Daar kunnen 
geïnteresseerden ook nog altijd terecht 
om het prachtige jubileummagazine 
van de club te bestellen.

Miep van Dijk
Ik ben op zoek naar Miep van Dijk. 
Zij woonde in de Rosestraat. Haar 
ouders hadden daar een soort kruide-
nierswinkel. Zij had een broer Joop 
en een zusje Bettie , Wij zaten samen.
op de HBS op het Afrikaanderplein 
rond 1964.

Tonnie Vink
wimton03@live.nl

Bakkertjes gezocht
Voor een historisch onderzoek ben 
ik op zoek naar Maria Johanna Cor-
nelia Theresia Bakker (1953). Silvia 
Clazina Engelmunda Bakker (1954) 
en Jacobus Antonius Petrus Bakker 
(1957). Kinderen van Jacobus Corne-
lis Theodorus Bakker. (1929). Allen te 
Rotterdam geboren, en Johanna Elisa-
beth Maria Theresia Hendriks (1933) 
geboren in Gorinchem, en gewoond 
hebbende in de Gemeente Spijkenisse. 
Misschien kunnen zij ons iets meer 
vertellen wat hun grootouders van va-
ders zijde in de tweede wereldoorlog 
hebben meegemaakt.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

LP’s
Wie kan ik een plezier doen met LP’s? 
(Veel klassiek.) Gratis af te halen 
na telefonische afspraak: tel. 010-
4527276, tussen 11.00 en 17.00 uur. 
Ook heb ik nog wat oude postzegels. 
Wie wil ze hebben? Even bellen!

Sybrich de Krammer-van Maurik

Warme kamers
Door de hoge energieprijzen is het 
bij veel mensen koud in huis. Heb je 

behoefte aan een warme plek? U bent 
welkom in de bibliotheek. Om op te 
warmen, de krant te lezen, een spel-
letje te doen met je kind of een praatje 
te maken. Ook zijn er plekken om 
te studeren of te werken. Openbare 
bibliotheken hebben zich aangesloten 
bij de actie ‘Warme kamers’ van het 
Leger des Heils. Ook veel andere 
organisaties doen mee. Zo zorgen 
we met elkaar dat er een ‘deken van 
warme kamers’ ontstaat in heel Ne-
derland. Alle locaties waar je terecht 
kunt staan op www.warmekamers.nl. 
Het maakt niet uit of je lid bent van 
de bieb of niet. Er is gratis WiFi en de 

verwarming staat aan. U kunt terecht 
in onze vestigingen in Alblasserdam, 
Barendrecht (Carnisselande en Kruis-
punt), Boven-Hardinxveld, Dordrecht 
(Stadsbibliotheek, Crabbehof, Stads-
polders en Sterrenburg), Giessenburg, 
Gorinchem Centrum, Groot-Ammers, 
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-
Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, 
Papendrecht, Ridderkerk Centrum, 
Sliedrecht en Zwijndrecht Walburg. 
De openingstijden vind u op www.
debibliotheekaanzet.nl/vestigingen.

Bibliotheek aan Zet.

Inge Hamer
Ik ben op zoek naar Inge Hamer. Zij 
werkte rond 1960 bij een accountant-
kanttoor aan de Wijnhaven.

Bernard Stolk
stolk-200171@kpnmail.nl

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam organiseert 
op zaterdag 7 januari van 10.00 tot 
13.00 uur een boekenbeurs in haar 
onderkomen aan de Kerkwervesingel 
53 in Rotterdam Pendrecht. Bij deze 
gelegenheid kunt u voor een zacht 
prijsje diverse populair historische 
boeken en oude prentbriefkaarten over 
Rotterdam kopen. Voor de liefheb-
bers zijn ook oudere uitgaven van ons 
tijdschrift te koop.Voor informatie e-
mail: boeken@onsrotterdam.nl en/of 
tel: 010-4804513 maandag t/m vrijdag 
van 13.00-16.00 uur. Kijk ook eens op 
onze website: www.onsrotterdam.nl 
en op onze facebook pagina.

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

VOC-schip

Ik ben C H van Maasdam en ben 75 
jaar oud. Ik heb toen ik 5 jaar was van 
mijn Opa een VOC-schip gekregen, en 
hij had het weer van zijn zoon gekregen 
die zat op de grote vaart. Het is door de 
jaren heen flink beschadigd maar voor 
een knutselaar is het misschien een leuk 
object. Ik hoef er niets voor te hebben en 
het kan dus gratis afgehaald worden. Ik 
woon in Rotterdam Oosterflank.

C H van Maasdam
cor20high@gmail.com

Winterverhalen

Begin volgend jaar willen 
we in De Oud-Rotterdammer 
extra aandacht besteden aan 
winterverhalen met een Rot-
terdams tintje. Over sneeuw 
en ijs, kou en verwarming. 
Heeft u zo’n verhaal? Zet 
het op de mail of op papier 
en stuur het ons toe! Dat kan 
naar: info@deoudrotterdam-
mer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel.

Redactie DOR

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Rotterdam 
Haven

rondvaart
75 minuten

Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

of maak een

31 december 2022

New Years 
Eve Cruise

Dichterbij het Nationaal Vuurwerk kan je niet komen!

BOEK 
NU!
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Sint Antonius Abt kerk
“Ken je dit nog” nr. 277 is een foto 
van de Sint Antonius Abt kerk aan 
de Jan Kruyffstraat In Rotterdam 
Tussendijken. De hekjes rondom het 
priesterkoor, de imposante schilderijen 
aan de muur, de twee altaren, het 
tabernakel, de communiebanken…, 
de foto roept veel herinneringen op. 
Het was de kerk waarin mijn ouders 
in 1941 in het huwelijk traden en ik in 
1947 werd gedoopt. 
De kerk zit goed vol. Het is waar-
schijnlijk een plechtige hoogmis 
met veel misdienaars en priesters. Ik 
meen de namen pastoor Sprengers en 
kapelaan De Ruiter te herinneren. Op 
zondagochtend waren er meerdere 
missen om alle parochianen de kans 
te geven een viering bij te wonen. 
Kerkbezoek was op de Dag des Heren 
verplicht. Ons gezin zat meestal in het 
middenschip, onderin op deze foto. 
Als er een naambordje op je plaats zat 
geschroefd, waren dat plaatsen van 
parochianen die daarvoor jaarlijks 
betaalden. Soms moest je dan voor 
hen je plaats afstaan.
In de banken zaten kleine kastjes 
waarin je je kerkboek of handschoe-
nen kon opbergen. Aan de banken zat 
een richeltje. Dat was een handige 
plek voor de centen die we kregen 
voor de collecte. Het was een span-
nend moment als de collectant de 
lange stok met geldzak aan je voorbij 
schoof. Hij rekende er niet altijd op 
dat kinderen ook geld hadden. Je 
moest dan snel zijn anders ging de zak 
aan je neus voorbij.
De wat oudere jeugd schoolde 
dikwijls samen in de rechter zijbeuk. 
Het was er af en toe behoorlijk roerig. 
Soms zaten ze zelfs te kaarten. De 
functionarissen met de sjerp “Eerbied 
in Gods Huis” over hun buik hadden 
het er maar druk mee.
Links en rechts van het middenschip 
was een wandelgang met daarin de 
biechtstoelen en enkele kapellen. In de 
kersttijd werd een van die nissen om-

getoverd tot grote kerststal. In februari 
1953 werd die ruimte gebruikt om 
speelgoed in te zamelen voor slachtof-
fers van de watersnood. Ik zie mijn 
broer Hans nog door de kerk rijden 
op onze prachtige rode step om deze 
af te staan voor kinderen die al hun 
spullen waren kwijtgeraakt. Het was 
ons meest geliefde stuk speelgoed. Er 
is ons vast en zeker een plaats in de 
hemel beloofd.
In de weken voor Kerstmis, de advent-
tijd, gingen wij als trouwe katholieke 
kinderen elke ochtend naar de kerk. 
De broeders Tiberius en Siebrecht van 
onze Sint Antonius Abt school in de 
Bruijnstraat begeleidden en stimuleer-
den dat. Je ging dan in het donker van 
huis en na de mis meteen naar school. 
In de klas smaakten de boterhammen 
met suiker heerlijk, zo ook de lauwe 
thee uit de slasausfl es die moeders met 
veel kranten had omwikkeld en die je 
onderweg wel voortdurend rechtop 

moest zien te houden.
Het hele driehoekige gebied tussen 
Jan Kruyffstraat, Noordschans en 
Mathenesserdijk werd in beslag geno-
men door gebouwen van de parochie. 
Behalve de kerk en pastorie waren dat 
een stuk of vier scholen. Een daarvan 
was mijn kleuterschool. Voor de deur 
van die school stond de romp van een 
oude molen die nog dienst deed als 
opslagplaats voor meel. De witbe-
stuifde molenaar die met watjes en 
zijn oren en neusgaten af en toe in de 
deuropening stond heeft veel indruk 
op mij gemaakt.
Mijn zussen Netty en Wil zaten op 
de meisjesschool, Sint Agnes, aan de 
Mathessserdijk. Op de zolder van die 
school was een soort theatertje. Daar 
werd de jeugd op zondagmiddagen ge-
trakteerd op fi lms. Meestal De Dikke 
en de Dunne, Charley Chaplin, De 
Boefjes e.d. Ik was vooral verzot op 
‘kaaibooi’fi lms. Na afl oop moest ik de 

spanning even kwijt en galoppeerde 
ik in mijn fantasie op de rug van een 
paard naar huis. In dat theaterzaaltje 
werden ook de jaarlijkse school-
voorstellingen opgevoerd. Tweemaal 
mocht ik er in meespelen. Eén keer 
in een onbeduidend rolletje van een 
knielende gelovige. Maar de tweede 
keer was ik wat ouder en speelde ik 
een prins. Bijzonder was dat deze 
prins de prinses mocht kussen. Mijn 
broer Hans en zijn vriend waren erg 
jaloers op mij want de prinses werd 
gespeeld door Ria Marree uit de Van 
Duylstraat, in hun ogen het knapste 
meisje van de klas.
De kerk die in 1930 was gebouwd 
werd al in 1973 gesloopt om plaats te 
maken voor een bejaardenhuis. Zoals 
op zoveel meer plaatsen gingen in de 
jaren zestig steeds minder mensen 
naar de kerk en werd de Sint Antonius 
Abt kerk al na 43 jaren overbodig.

Theo Clarijs
theoclarijs@hetnet.nl

C10
De foto van het model van de Chevro-
let C10 in DOR van 29 november jl. 
deed mij terug denken aan een voorval 
waarin de C10 een belangrijke rol 
speelde. Het zal zich zo rond 1967 
hebben afgespeeld. Wij verzamelden 
ons als vriendengroep in een poortje in 
de Voornsestraat in Charlois. Kenne-
lijk veroorzaakten wij wat overlast en 
werden wij regelmatig door de wijk-
agent, die wij “melktandje” noemden, 
weg gestuurd. Nadat de wijkagent 
ons enkele keren had gewaarschuwd, 
wachtten wij zijn komst niet af, maar 
vluchtten wij als hij werd gesignaleerd 
over de trap in het poortje. Deze trap 
leidde naar het pad tussen de tuinen 
van de woningen aan de Zuidhoek en 
de Verboomstraat. Het pad kwam uit 
in de poort op de hoek van de Ver-
boomstraat en de Frans Bekkerstraat. 
Op enig moment werd “melktandje” 
weer ontwaard en renden wij het pad 
in om aan de andere kant te kunnen 
ontvluchten. Helaas had de wijkagent 
voorzorgsmaatregelen genomen. In de 
poort stond de C10 met de achterdeu-
ren wijd open. Geen ontkomen aan. 
Op naar het politiebureau!

Bas Gelderblom
basgelderblom@gmail.com

Gerard Cox: waar blijft de 
tijd?
Telkens weet Gerard Cox weer te ont-
roeren. Onverwachts vraagt hij dan: 
“Mais où sont les neiges d’antan?”. 
De enige die een antwoord wist , was 
Jules de Corte: “Waar blijft de tijd, 
waar blijft de tijd, Je stond bij God 
noch bij de mensen in het krijt. Waar 
blijft de tijd, waar blijft de tijd ?”

Dr. Anton de Man.
ademan@planet.nl  

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

Kerstpoppetjes

  Mijn kerstverhaal stamt uit 1976 en verhaalt over “de Bijenkorf”. De decembermaand was voor onze beide zoons 
(toen 6 en 3 jaar) een geweldige tijd om naar de Bijenkorf te togen. Eerst werd voor 5 december de Sinterklaas-etalage 
bekeken en dan in de Kersttijd natuurlijk de Kerst-etalage. Daarna werd er steevast in het restaurant van de Bijenkorf 
warme chocolademelk gedronken. Bij de uitgang van het restaurant stond een grabbelton waar kinderen na het verlaten 
van het restaurant een pakje uit mochten grabbelen. Onze beide zoons troffen een papiermanché Kerstpoppetje. Deze 
kregen, thuisgekomen, een mooi plekje bij de Kerstboom. We zijn altijd erg zuinig op deze poppetjes geweest. Ook toen 
de zoons uit huis gingen, bleven de poppetjes bij mijn man en mij en krijgen ieder jaar met Kerst een mooi plekje bij de 
Kerstboom, zo ook dit jaar weer. Al zo’n 46 jaar lang. Als mijn man en ik er ooit niet meer zijn, hopen we dat de poppe-
tjes bij onze zoons met Kerstmis 
een mooi plekje krijgen.

Fransien van Waarden
pvanwaarden@kpnplanet.nl   

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

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

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

Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 69,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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Puzzel mee en win !!!
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9 83 11 50 29 43 20 44 23 87 66 22 53 68

39 60 42 4 72 35 15 51 10 3 56 27 18 8 71

Horizontaal 1. zachte glanzende stof;  7. naaldtekening (ets); 12. verfrissing; 13. eivormig; 14.
scheepsvloer;  15. titel (afk.); 17. weg met bomen; 19. metaal; 21. ruimtelijke ordening (afk.); 22. klein
hertje; 24. miniatuurstad bij Den Haag; 27. jongensnaam; 28. voorjaarsbloem; 30. steen; 31. zwarte
kleverige stof; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. maat in de houthandel; 35. tel-
woord; 37. vestibule; 38. proesten; 41. groef in karton; 42. lichtste edelgas; 44. deel van een schoen;
46. spoorstaaf; 47. boerenplaats; 48. kleine modewinkel; 49. azijn; 50. niet deskundige; 52. binnen-
water; 54. middelbaar inkomen; 56. tijdperk; 58. voorover buigen; 61. voorzetsel; 62. spottend lachje;
64. windrichting (afk.); 65. naaldboom; 67. afslagplaats bij golf; 68. doortochtgeld; 70. karakter
(inborst); 72. handbagage; 73. giechelen (Lachen); 76. waterloop. 77. loofboom; 78. inkeping (krab);
79. vangwerktuig; 81. nummer (afk.); 82. kleine hersenberoerte; 83. adellijk persoon; 84. mannetjes-
schaap; 86. slagwerker; 87. lus in een achtbaan.

Verticaal 1. elkaar het hof maken; 2. universiteitsbibliotheek (afk.); 3. oeverkant; 4. plaats in Noord-
Holland; 5. Europese hoofdstad; 6. koppel (stel); 7. glibberen; 8. levenslucht; 9. op grote afstand; 10.
klein kind; 11. staathuishoudkundige; 16. mannetjeshond; 18. binnenvaartuig; 20. jute baal; 21.
getand wiel; 23. iedere; 25. melkklier; 26. Duits automerk; 27. hooimaand; 29. denksportbeoefenaar;
32. balletdanseres; 34. bontgekleurde papegaai; 36. deel van een staalfabriek; 37. natuurgebied; 39.
inleidend muziekje; 40. edelmoedig; 42. handwerktechniek; 43. uitscheidingsvocht van de nieren; 45.
haarkrul; 46. vertragingstoestel; 51. streepjescode (afk.); 53. lidwoord; 54. pittige pasta; 55. steek-
vlieg; 56. roemen; 57. tegen; 59. doelpunt; 60. onderdanig; 62. heetwatertoestel; 63. voetstuk van
een beeld; 66. stap; 67. open plek in een bos; 69. deel van het oor; 71. kippenloop; 73. gewicht; 74.
inwendig orgaan; 75. wreed Romeins heerser; 78. horizon; 80. omslag voor papieren; 82. technische
universiteit (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

Verstopt in de auto
Op 11 november was het op het Journaal 
en ook op TV Rijnmond: de razzia van 11 
november 1944. Dan komen bij mij weer de 
beelden naar boven van die lange stoet man-
nen die over de Bergweg in Rotterdam-Noord 
liep, richting station. Ik was daar met mijn 
moeder, ik was in september 6 jaar geworden. 
Veel begreep je toen als klein kind niet van de 
oorlog. Ik denk wel dat mijn moeder gezegd 
heeft, dat die mannen in Duitsland moesten 
gaan werken. Wij stonden op de hoek van 
de Bergweg en de Zwart Janstraat, Vlakbij 
de banketbakkerij van August Winkelman. 
Bakker Winkelman kwam naar buiten met een 
groot blad met rollen amandelpers; hij droeg 
een blauwwit geruite broek, een wit bak-
kersjasje en een hoge witte bakkersmuts. Hij 
ging die rolletjes uitdelen aan voorbij lopende 

mannen. Op zeker moment vonden de Duitsers 
het wel genoeg en begonnen in de lucht te 
schieten. Wij zijn gauw in een portiek bij de 
winkel gaan staan, want we waren wel erg 
geschrokken!
Mijn vader die toen 35 jaar was, heeft zich 
met een paar buurmannen verstopt in zijn 
auto die in een garage in de Kievitstraat stond. 
Met een hoes over de auto hebben ze daar een 
aantal dagen gezeten; toen het weer rustig was 
kwamen ze naar huis. Daarna, toen de hon-
gerwinter begon, heeft een goede vriend van 
mijn ouders mij in januari 1945 naar Kruisweg 
in Groningen gebracht, waar ik de rest van de 
oorlog ben gebleven. Ik kreeg daar voldoende 
te eten en later ging ik er ook naar school. Wij 
hebben altijd contact gehouden met de mensen 
waar ik bij in huis was en ik heb gelukkig geen 
trauma overgehouden van de oorlog, maar je 

denkt er natuurlijk wel regelmatig aan.

C. Weggeman
c.weggeman@hetnet.nl

Pastoor
Toen wij kinderen waren dachten wij dat er 
altijd pastoors zouden blijven bestaan. Op het 
Afrikaanderplein was een enorme grote kerk. 
Je kwam er met je broertje binnenschuifelen 
en soms durfde je voorin te gaan zitten. Daar 
kwam de pastoor aan. Hij wilde Oremus 
zingen. Laat ons bidden. Dat stond in ons 
kerkboekje. Maar hij zong altijd “Nnnnnnnn-
noremus” en hij keek dan kwaad over ons heen 
naar de laatkomers.

Anton de Man (ademan@planet.nl)  

Revalideren
Graag willen wij nog reageren op Ken je dit nog foto 
nr 276. Wij herkennen de foto nog. Hij was gemaakt in 
1976. e man op de foto is de heer Baart De ene zuster 
is Betty.Verstraten nu wonend in het Gerrit Spronkers-
huis bij Humanitas en ondergetekende werkt nog bij 
Humanitas en ik was administratief medewerkster bij 
de medische dienst. De heer Baart was mijn baas. Nu 
is hij nog actief bij de receptie van Humanitas en hoop 
over drie maanden met pensioen te gaan.
Sorry voor de late reactie

  Riek de Lange
riekdelange2016@gmail.com   
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9 83 11 50 29 43 20 44 23 87 66 22 53 68

39 60 42 4 72 35 15 51 10 3 56 27 18 8 71

Horizontaal 1. zachte glanzende stof;  7. naaldtekening (ets); 12. verfrissing; 13. eivormig; 14.
scheepsvloer;  15. titel (afk.); 17. weg met bomen; 19. metaal; 21. ruimtelijke ordening (afk.); 22. klein
hertje; 24. miniatuurstad bij Den Haag; 27. jongensnaam; 28. voorjaarsbloem; 30. steen; 31. zwarte
kleverige stof; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. maat in de houthandel; 35. tel-
woord; 37. vestibule; 38. proesten; 41. groef in karton; 42. lichtste edelgas; 44. deel van een schoen;
46. spoorstaaf; 47. boerenplaats; 48. kleine modewinkel; 49. azijn; 50. niet deskundige; 52. binnen-
water; 54. middelbaar inkomen; 56. tijdperk; 58. voorover buigen; 61. voorzetsel; 62. spottend lachje;
64. windrichting (afk.); 65. naaldboom; 67. afslagplaats bij golf; 68. doortochtgeld; 70. karakter
(inborst); 72. handbagage; 73. giechelen (Lachen); 76. waterloop. 77. loofboom; 78. inkeping (krab);
79. vangwerktuig; 81. nummer (afk.); 82. kleine hersenberoerte; 83. adellijk persoon; 84. mannetjes-
schaap; 86. slagwerker; 87. lus in een achtbaan.

Verticaal 1. elkaar het hof maken; 2. universiteitsbibliotheek (afk.); 3. oeverkant; 4. plaats in Noord-
Holland; 5. Europese hoofdstad; 6. koppel (stel); 7. glibberen; 8. levenslucht; 9. op grote afstand; 10.
klein kind; 11. staathuishoudkundige; 16. mannetjeshond; 18. binnenvaartuig; 20. jute baal; 21.
getand wiel; 23. iedere; 25. melkklier; 26. Duits automerk; 27. hooimaand; 29. denksportbeoefenaar;
32. balletdanseres; 34. bontgekleurde papegaai; 36. deel van een staalfabriek; 37. natuurgebied; 39.
inleidend muziekje; 40. edelmoedig; 42. handwerktechniek; 43. uitscheidingsvocht van de nieren; 45.
haarkrul; 46. vertragingstoestel; 51. streepjescode (afk.); 53. lidwoord; 54. pittige pasta; 55. steek-
vlieg; 56. roemen; 57. tegen; 59. doelpunt; 60. onderdanig; 62. heetwatertoestel; 63. voetstuk van
een beeld; 66. stap; 67. open plek in een bos; 69. deel van het oor; 71. kippenloop; 73. gewicht; 74.
inwendig orgaan; 75. wreed Romeins heerser; 78. horizon; 80. omslag voor papieren; 82. technische
universiteit (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

Oplossing:

Horizontaal
  1. zachte glanzende stof; 7. naaldtekening (ets); 12. verfrissing; 13. eivormig; 14. scheepsvloer; 15. titel 
(afk.); 17. weg met bomen; 19. metaal; 21. ruimtelijke ordening (afk.); 22. klein hertje; 24. miniatuurstad bij 
Den Haag; 27. jongensnaam; 28. voorjaarsbloem; 30. steen; 31. zwarte kleverige stof; 32. verzamelnaam 
voor Japanse vechtsporten; 33. maat in de houthandel; 35. telwoord; 37. vestibule; 38. proesten; 41. groef 
in karton; 42. lichtste edelgas; 44. deel van een schoen; 46. spoorstaaf; 47. boerenplaats; 48. kleine mo-
dewinkel; 49. azijn; 50. niet deskundige; 52. binnenwater; 54. middelbaar inkomen; 56. tijdperk; 58. voor-
over buigen; 61. voorzetsel; 62. spottend lachje; 64. windrichting (afk.); 65. naaldboom; 67. afslagplaats bij 
golf; 68. doortochtgeld; 70. karakter (inborst); 72. handbagage; 73. giechelen (Lachen); 76. waterloop. 77. 
loofboom; 78. inkeping (krab); 79. vangwerktuig; 81. nummer (afk.); 82. kleine hersenberoerte; 83. adellijk 
persoon; 84. mannetjesschaap; 86. slagwerker; 87. lus in een achtbaan.

Verticaal
  1. elkaar het hof maken; 2. universiteitsbibliotheek (afk.); 3. oeverkant; 4. plaats in Noord-Holland; 5. Eu-
ropese hoofdstad; 6. koppel (stel); 7. glibberen; 8. levenslucht; 9. op grote afstand; 10. klein kind; 11. staat-
huishoudkundige; 16. mannetjeshond; 18. binnenvaartuig; 20. jute baal; 21. getand wiel; 23. iedere; 25. 
melkklier; 26. Duits automerk; 27. hooimaand; 29. denksportbeoefenaar; 32. balletdanseres; 34. bontge-
kleurde papegaai; 36. deel van een staalfabriek; 37. natuurgebied; 39. inleidend muziekje; 40. edelmoe-
dig; 42. handwerktechniek; 43. uitscheidingsvocht van de nieren; 45. haarkrul; 46. vertragingstoestel; 51. 
streepjescode (afk.); 53. lidwoord; 54. pittige pasta; 55. steekvlieg; 56. roemen; 57. tegen; 59. doelpunt; 60. 
onderdanig; 62. heetwatertoestel; 63. voetstuk van een beeld; 66. stap; 67. open plek in een bos; 69. deel 
van het oor; 71. kippenloop; 73. gewicht; 74. inwendig orgaan; 75. wreed Romeins heerser; 78. horizon; 80. 
omslag voor papieren; 82. technische universiteit (afk.); 85. muzieknoot.   

De oplossing van de puzzel van vorige keer blikte al vooruit op Oudejaarsavond 
en luidde:
Wie doet de Oudejaarsconference op tv?

Er kwamen weer heel veel puzzeloplossingen binnen. Uit de goede inzendingen 
lootten wij vijf prijswinnaars die ieder een exemplaar van het boek ‘Poffen’ over 
het Noordereiland krijgen toegezonden. Dat zijn: H. Horstman, Franz Klein, M. 
Nunes Livramento, Wim Koelewijn en A. Mitchell.

Voor de laatste puzzel van het jaar hebben wij een Speciale Prijs. Uit de 
goede inzendingen verloten wij 1 hoofdprijs: Een waardebon twv € 250,-- 
te besteden bij de Theetuin in Rijsoord.

Wil u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplossing van 
de puzzel voor donderdag 5 januari 2023 12.00 uur bij ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. u kunt de puzzel ook 
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  

WIJ WENSEN 
IEDEREEN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR 

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.nl

Wenst u veel leesplezier in 2023
Zelf bezorger worden van de oud Rotterdammer? 
0180 – 64 19 19 | info@bezorgingmaasstad.nl
www.bezorgingmaasstad.nl

de puzzel voor donderdag 5 januari 2023 12.00 uur bij ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrot-

www.detheetuinrijsoord.nl
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ret.nl/oudennieuw 

Tussen 21:00 en 02:00 uur reis je gratis met de metro vanaf  
een groot aantal stations naar de Erasmusbrug

Reis gratis naar Het Nationale Vuurwerk

Onze aangepaste reisWe zijn aan het werk Goed om te weten
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