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Politietoezicht op ijs van Kralingse Plas
Tijdens de winters in de jaren
1980 van de vorige eeuw
kwam het regelmatig voor dat
de Kralingse Plas door Koning
Winter van een ijslaag werd
voorzien en dat er volop ijspret was. Als ploegbrigadier
werkte ik in die jaren aan het
politiebureau Boezemsingel
in Rotterdam. In die tijd was
dat de politie nog verantwoordelijk voor de veiligheid op de
Kralingse Plas. In de zomer
werd hier veelal met een klein
motorbootje gesurveilleerd
en het was altijd een feestje
als je dan dienst had en kon
meevaren. Er waren destijds
veel vaker nog echte winters
met zulke strenge vorst dat
de Kralingse Plas nog helemaal dichtvroor.
Bij de molens aan de Plaszoom en
bij de roei- en zeilvereniging aan de
Kralingse Plaslaan werd een rode vlag
gehesen, waaraan je kon zien dat het
ijs op dat moment nog onbetrouwbaar was. Tegen de tijd dat het ernaar
uitzag dat je het ijs op kon, ging de
politie iedere dag de dikte van het
ijs testen door een gaatje in het ijs te
boren en te meten hoe dik het was.
Oud brood
Gemeentewerken zorgde dat er een
keetwagen aan de Plaszoom werd
neergezet en vanuit deze keet konden
we toezicht houden op waaghalzen die
toch de Plas op gingen terwijl de rode
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De brancard deed dienst deed bij ongevallen

vlag nog wapperde. Ook werd er oud
brood bij de politie in de keetwagen
gebracht, zodat ze de watervogels
konden bijvoeren die, massaal bijeen
geklonterd, in de wakken rond zwommen.
Windwakken
Dagelijks informeerden talloze
bewoners van Kralingen en omstreken
telefonisch naar de betrouwbaarheid
van het ijs en om te vragen of er al
geschaatst kon worden op de Plas.
Maar door de eenden en windwakken

IJsregeling
Mijn toenmalige chef vroeg mij een
zogenaamde ijsregeling te maken. Ik
ontwierp daarvoor een dienstschema
voor een aantal collega’s, die uiteraard
ook schaatsliefhebbers waren. Vooral
in de drukke weekeinden gingen wij
dan, schaatsend in uniform, surveilleren. Zo waren we goed zichtbaar
aanwezig en konden we schaatsers die
zich misdroegen makkelijk aanspreken. Bovendien kon dan de surveillanceauto voor andere zaken worden
ingezet.

De meldpost van gemeentewerken

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

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

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

duurde het vaak lang vooraleer het
verantwoord was om ja te zeggen.
Pas als het ijs 15 centimeter dik was,
werden er takken bij de windwakken
gelegd en vanaf dat moment waren
de Kralingse bevolking en talloze
schaatsliefhebbers uit de wijde omtrek
massaal op de plas te vinden. De politie hield dan met een surveillancewagen rijdend toezicht op de Kralingse
Plaslaan en Plaszoom om de vaak
grote verkeersdrukte in goede banen
te leiden en paraat te zijn als er af en
toe toch ongevallen op het ijs waren.

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

Om mensen van het ijs te halen die
zich zodanig bezeerd hadden bij
een ongeval dat ze niet meer mobiel
waren, beschikten wij over een brancard, die speciaal was aangepast voor
gebruik op het ijs.
Al te enthousiaste ijszeilers kregen, na
een echt stopteken, een reprimande en
het verzoek met een lagere snelheid
te zeilen.
De sfeer was meestal goed en het vaak
uitgelaten publiek vond het prachtig
met de schaatsende politie op de foto
te gaan.

Voor die goede sfeer zorgden ook de
buurtverenigingen van de Kralingse
Plaslaan en Jericholaan met hun
kraampjes met schnaps, punch en
muziek.
Mede door dit soort hoogtijdagen
denk ik met veel genoegen terug aan
die jaren en de collega’s waarmee ik
samenwerkte onder het motto: Goed
dat er politie is.
Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

De dikte van het ijs werd met regelmaat gemeten (foto’s: Han Karels)

Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
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PS ONTRUIMINGEN

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Peter Sla 06 - 47 55 59 07
E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl

uitvaartbegeleiding
uitvaartbegeleiding

Uitslag Oliebollenloterij Museumbakkerij Degenkamp ( 30 en 31 december)
Winnaars van de hoofdprijs een mooie fiets van de Berkenpeis zijn

Christine Schiller en Evan van Scheuderen

uitvaartbegeleiding

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Dordtsestraatweg 577
3075 BB Rotterdam

Ongeacht waar u verzekerd bent

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!
Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

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

De 2de prijs een fietstocht door
Katendrecht met Jack Kerklaan is
gewonnen door: Marga Schuitemaker

En de 5 x troostprijzen een
foto boek van Katendrecht en een
doosje lekkernijen zijn gewonnen door:

De 3de prijs een bon voor een hightea
take a way voor 2 personen is gewonnen
door Nico Jager

Fee Heijnsdijk, Diaz Lopez Dorez,
Dick van de Meer, Kees Penders en
mevrouw Berkel-Lans

Alle winnaars gefeliciteerd en iedereen bedankt voor de 2 gezellige dagen!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
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>
>

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

Frieslanders

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

10 kilo

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Gratis
thuisbezorgd!
HET
AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Goede voornemens?
Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Voordelig uw vriezer vullen met
vriesverse maaltijden, vlees,
groenten, snacks, ijs en meer door
uw Diepvriesman Frank Husselman

Frieslanders

€ 6,00

Hij komt het gratis bij u
thuisbezorgen. Bel: 06 349 020 84

10 kilo

€ 6,00

Bel 0180-820244

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Team René Degenkamp

Maak een ander blij,
word vrijwilliger
Unie Van Vrijwilligers

*

www.uvvrotterdam.nl
010 - 413 08 77

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Goudse pijp heeft nog steeds een ereplek

De zon zet al strepen op de muur als ik
wakker word. Ik voel de koud geworden kruik aan mijn voeten en spring
uit bed. Over het kille zeil van mijn
zolderkamer -vlug mijn sokken aanglij ik naar het raam. Met mijn nagels
kras ik een kijkgat in de ijsbloemen op
de ruit en zie de blauwe lucht boven
de daken: Zaterdagmorgen, niet naar
school: IJSVRIJ.
Even later ren ik de trap af naar
buiten, met mijn boterhammen nog
tegen mijn wangen, met dikke sokken
in oude hoge schoenen en de oude
schaatsen van mijn moeder onder
de arm, de Jericholaan uit naar de
Kralingse Plas. “He mutsie”, roept
mijn vriendje Koos, want ik moest
natuurlijk weer die blauwwitte kriebelmuts op, “ga je mee schaatsen naar
Gouda?” “Naar Gouda helemaal?”
Ik wil wel, maar heb geen boterhammen bij me en ‘s zaterdags eten we ‘s
middags warm. Maar met een: “Kom

CCtje

op joh, we gaan om wafels, mijn vader
en nichtje gaan ook mee”, haalt hij
me over en bind ik bij de ringvaart
de schaatsen onder en gaan we -aan
een stok- op weg. Gouda: het bewijs
van een Rotterdammer dat je kan
schaatsen!
Rondrijers
Koos’ vader rijdt voorop, de stok
onder zijn arm geklemd en geeft de
slagen aan. Hij is niet erg groot en
iedere keer als we onder een bruggetje
gaan, roept hij: “Kop in je zak.“ Dan
buk ik me snel en met ingehouden
adem en dichte ogen glij ik, als laatste
aan de stok, het donker in en uit. Later
durf ik mijn ogen wel open te doen en
dan zie je ook wat er op het ijs ligt.
Als de brug te laag is, liggen er hopen
stro op de weg, waar we overheen
strompelen. Mijn oude houten rondrijers van voor de oorlog blijven goed
strak zitten. Eigenlijk schaam ik me
voor die oude dingen. Mijn moeder
zegt dan: ”Leer het daar maar op, dat
heb ik ook gedaan.” Tja, dat was rond
1920. Anderen, ook mijn vriendje,
hebben houten doorlopers waar je snel
op kan schaatsen. De mijne willen alle
kanten op.
Tintelen
Voorbij Zevenhuizen rusten we op
een steiger om boterhammen te eten.

Ik krijg er van iedereen een en doe
intussen een zakdoek in mijn sok,
want mijn wreef doet aardig zeer door
de strakke oranje band. Mijn tenen
voel ik niet meer. “Tenengymnastiek
doen”, beveelt Koos’ vader, “totdat ze
gaan tintelen.” Dan gaan we weer het
ijs op. Zwijgend, tegen de oostenwind
in, door de lege witte polders hoor ik
alleen het gekras van de ijzers: links
rechts links rechts. Soms hou ik even
mijn benen stil en glij als laatste aan
de stok lekker mee. Rechts de toren
van Moordrecht, onderaan de IJsseldijk. We schieten al op. In de verte
de torens en huizen van Gouda. Daar
hebben ze stroopwafels en warme
anijsmelk....
Languit
Bij de sluis staan kramen op het ijs;
“koek en zopie” staat er op. Omdat ik
geen stuiver bij me heb, trakteert Koos
op stroopwafels. Zijn vader leent me
geld voor een echte stenen Goudse
pijp. Het bewijs dat ik naar Gouda
ben geschaatst en zelfs in mijn eerste
schaatsjaar. “Neem niet zo’n lange,
want die breekt onderweg.” Hij koopt
een gedraaide, die hij voorzichtig in
zijn rugzakje opbergt. Daar ben ik blij
om, want op de terugweg ga ik een
paar keer flink languit. We schaatsen
nu tegen de lage zon in, dan zie je
de scheuren niet goed. Mijn steeds

De Goudse pijp van Willem van Wijngaarden

zwaarder wordende benen kunnen niet
alle scheuren en bobbels ontwijken.
“Kom maar achter mij rijden”, zegt
Koos’ vader. En zo schaats ik tussen
hen in, voel geen wind en zie geen
zon, alleen zijn brede rug. En de stok,
mijn houvast.
Als we onze schaatsen afbinden bij
de Korte Kade, terug in Kralingen, is
het al donker en voel ik pas hoe moe
ik ben. Mijn voeten willen nog steeds
links rechts zwaaien. De klok op de
Oudedijk wijst al na zevenen: Wat
moet ik verzinnen? Koud en hongerig
loop ik naar huis.
Als ik met zware voeten de trap op
loop, pak ik alvast mijn Goudse pijp
tevoorschijn. Mijn moeder wacht me
boven op met een flinke klets om mijn
oren: ”Doodsbang zijn we geweest, we

dachten al, is ie er weer doorgezakt.”
Want ja, bijna ieder jaar zak ik door
het ijs. IJssie piepen heet dat. Als papa
de gang inkomt, gaat gelukkig net de
bel: visite, vrienden De Leeuw uit de
Slotstraat, mijn reddende engelen.
Nog nakleumend zit ik in mijn hoekje
bij de kachel, mijn voeten bijna ertegenaan en lepel mijn doorgesudderde
prak zuurkool op. Mijn kleingedraaide
pijp ligt onder de lamp op de tafel en
als van heel ver weg hoor ik mijn vader tegen de visite zeggen. “Mooi hè,
zo n Goudse pijp en heeft ie vandaag
helemaal op de schaats uit Gouda
gehaald.” Daarom heeft deze pijp nog
steeds een ereplek op mijn bureau.
Willem van Wijngaarden
maaiwee@zeelandnet.nl

Barre tijden

Nou, u weet niks van mij, maar ik heb sterk de indruk dat wij enigszins
krakend en piepend en puffend aan het nieuwe jaar zijn begonnen. Ik
wenste u twee weken geleden al Heil en Zegen toe, maar ik doe dat
met genoegen nog een keer. Veel Heil en Zegen, dat zei mijn oma altijd
en dat zullen we ook nodig hebben de komende tijd. Zouden ze de ellende nu eindelijk eens onder de knie krijgen? Het is te hopen, want ik
ben het zo zachiesan spuugzat.
Ik heb het bijvoorbeeld zo te doen met de
jongelui in mijn vak, die nu al twee jaar
op een houtje zitten te bijten in plaats van
dat ze hun programma kunnen spelen. Nog
afgezien van de financiële gevolgen, ze
kunnen niet spelen en dus geen ervaring op
doen, dus ontwikkelen ze zich niet en staan
ze stil in hun vak. En die jaren haal je niet
meer in.
Dat geldt trouwens voor alle jeugd, ze
moeten niet te erg zeuren hoor, ze hebben
het nog altijd beter dan wij in onze tijd
en ze zijn zo stik verwend dat een beetje
tegenslag die ze voor het eerst krijgen misschien wel een louterende ervaring voor ze
zou kunnen zijn, maar een feit is dat ze een
hoop normaal leven aan zich voorbij zien
gaan, en die tijd komt niet meer terug.
Maar ik sprak ook een ouwe rot als Loes
Luca, die een hele leuke rol speelt in onze
nieuwe film Casa Coco, waarvan de première alweer is uitgesteld, hopelijk komt
het er nog van voor Sint Juttemis, en onze

Loes zou twee jaar geleden, kun je nagaan,
met een toneelstuk beginnen, als ik mij niet
vergis ook geschreven door Maria Goos,
dus dat zal wel dik in orde zijn, maar het is
dus al die tijd noodgedwongen op de lange
baan geschoven. “Maar”, zei ze tegen me,
“ik zit dus wel om de zoveel tijd mijn rol te
leren en door te kijken, want als we opeens
wèl kunnen spelen dan moet ik meteen aan
de bak, dan moet ik gelijk van aquit…” (O
dat rekent de computer fout, “akiet”?, ook
fout, nou ja u weet wat ik bedoel.)
Ik sprak mensen uit de Horeca en die zijn
op de grens van de waanzin. Sportscholen,
van hetzelfde laken een pak. Ja, logisch, je
kunt toch niet twee jaar niets verdienen?
Dat kan toch geen mens? Dan ben je toch
op een gegeven moment door al je reserves
heen? En wat dan?
Ik weet eigenlijk niet of die mensen in de
Haag dat nou wel weten dan wel beseffen.
Kijk, die ambtenarensalarissen gaan natuurlijk gewoon elke maand door. Daar kan

niks mee gebeuren. Maar op zwart zaad
zitten en dan weer een Lockdown (wat fijn
dat we daar een Engels woord voor hebben
weten te vinden) er over heen, dan vereist
het wel heel veel ausdauer (dat is gelukkig
Duits) om de moed erin te houden. Maakt
de Lockdown dan wellicht meer slachtoffers dan de pandemie? Alsof de wereld en
het leven al niet ingewikkeld genoeg zijn.
Is de tijd altijd zo ingewikkeld geweest als
deze tijd?
Vorige week was het alweer een jaar
geleden dat ik met starre en stijgende ontzetting zag hoe in Washington het grauw
zich meester maakte van het centrum van
de democratie, het Capitool, het parlement
dus. Ik had nooit gedacht dat ik dat van
mijn leven nog zou moeten aanschouwen.
Dat wordt nu door de helft van de Amerikanen afgedaan, ook door Republikeinse
afgevaardigden die voor hun leven hebben
moeten rennen, als een “demonstratie
om de democratie te redden”. Terwijl het
steeds duidelijker wordt dat het de poging
van malloot Trump en zijn trawanten was
om de democratie de nek om te draaien. En
deze Hansworst staat weer hoog in de peilingen in plaats van dat ie in de Sing Sing
zit. En dankzij de ongelofelijke domheid
van velen is ie misschien straks weer terug,
en wordt ie een soort Loekasjenko. En hoe

foto: Peter Tetteroo

Dit is mijn verhaal over mijn
eerste schaatstocht in 1952
als negenjarig jochie. De
tocht door de polder over
de ringvaart is nu, door de
enorme stadsuitbreiding, niet
meer te doen. Hopelijk roept
het bij de lezers weer mooie
herinneringen op. De foto is
van de originele 70 jarige pijp.

moet het dan met Amerika?
En hoe moet het dan met ons? Krijgen wij
dan van de weeromstuit een regering van
vaccinatiewappies, met Lange Frans als
premier en Doutzen Kroes als minister van
Wappyness?
Ik ben zó blij dat ik oud ben en dit niet of
niet al te lang zal hoeven meemaken. Maar
dan denk ik aan mijn kleinkinderen…
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‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

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

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
Wij zijn er voor iedereen die waarde hecht
aan een persoonlijke, kwalitatieve uitvaart.
Ongeacht afkomst, overtuiging, religie of levensbeschouwing.
Wij passen elke uitvaart aan naar uw wensen, tradities en rituelen.
Meer weten over de uitvaart die bij u past?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/regiospeler
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

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

Goetzee

De mooiste
busrondreizen
Gewoon perfect geregeld
Schotse Hooglanden
10-daagse busrondreis

www.dejongintra.nl/eegb304

Het beste van Polen
12-daagse busrondreis

www.dejongintra.nl/eepl304

Hoogtepunten van Kroatië
12-daagse busrondreis

www.dejongintra.nl/eehr307

Klassiek Italië

12-daagse busrondreis

€ 689
vanaf p.p.

€ 799
vanaf p.p.

€ 889
vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/eeit301

De fantastische Fjorden
10-daagse busrondreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/eeno305

Vraag onze nieuwe brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures
www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

€ 899
vanaf p.p.

€ 1179
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Nr. 252

Rampspoed rond de jaarwisseling
D

e Ken je dit nog-foto van vier weken geleden ging over de brand in
de oliebollenkraam van Visser aan de Heemraadssingel in 1977. We
vroegen bij de raadfoto ook om meer verhalen over brandjes rond Oud
en Nieuw. Nou, die kregen we. Lees zelf maar.
Ruud Kuipers: “Dit is de oliebollenkraam van
Piet en Stien Visser aan de Heemraadssingel. Hij
was de vader van de bekende oliebollenbakker
Richard Visser. Het was op 6 december 1977 dat
de kraam volledig afgebrand is. Maar ze gingen
niet bij de pakken neerzitten en gingen daarna
gewoon weer aan het werk, eerst op locatie en
later weer in een nieuwe kraam. Zoon Richard
heeft later de zaak voortgezet en is al meerdere
malen de beste oliebollenbakker van het land
geweest. Inmiddels staat er al weer een nieuwe
generatie Visser te springen om door te gaan in
de oliebollen. Ze zijn een begrip in Rotterdam en
wijde omgeving.”
Pieter van Meers: “Hier gaat, zo te zien, de een
of andere kraam in vlammen op. Wat voor kraam
precies, weet ik niet, maar gezien de tijd van het
jaar zou het zomaar een oliebollenkraam kunnen
zijn. Ook de plaats kan ik niet duiden; het zou
het Pijnackerplein kunnen zijn of misschien wel
het Heemraadsplein. Daar staat nu de kraam
van Richard Visser, de ongekroonde oliebollenkoning van Rotterdam of zelfs van Nederland,
volgens het Algemeen Dagblad. Maar ik weet
niet of die kraam daar al zolang staat. Voor ons
thuis was er overigens absoluut geen sprake van
dat er oliebollen bij een oliebollenkraam gekocht
zouden worden. Oliebollen bakte je immers zelf!
Ik kan mij die late decemberdagen van vroeger
nog goed herinneren. Je voelde de spanning
naar Oud en Nieuw oplopen en dat begon met
de voorbereidingen voor ‘het grote oliebollen
bakken’. Het beslag werd klaargemaakt en dat
had nogal wat voeten in de aarde. Bij ons ging

het beslag in een grote emmer, die vervolgens,
met een vochtige theedoek erover, een tijd lang
ongestoord naast de kachel moest blijven staan.
Even onder de theedoek gluren, liet je wel
uit je hoofd, want dat kwam je op een stevige
reprimande te staan. Pas veel later begreep ik dat
het deeg moest rijzen, op die leeftijd snapte ik
daar nog weinig van. Terwijl dat deeg dus stond
te rijzen, werden rozijnen geweekt in water en
massa’s appelen geschild. Een deel daarvan
ging in een hakker, waarin ze in kleine stukjes
vermalen werden om later door het oliebollendeeg te worden gemengd. De andere appels
werden in platte schijven gesneden en daarna
met suiker en kaneel bestrooid, bestemd voor
de appelﬂappen. Als al dat werk tenslotte was
voltooid, kon het bakken beginnen. Ik vond het
altijd buitengewoon interessant dat ambacht te
aanschouwen. Moeder, het haar verpakt in een
doek, doopte een grote pollepel in het deeg en
liet de inhoud van de lepel dan in het gloeiend
hete vet vallen. Tot mijn stomme verbazing
vormde dat straaltje deeg als vanzelf een bol en
de oliebol was geboren. Meestal gingen er een
stuk of vijf zes tegelijk in de pan. Na een tijdje
viste moeder de bollen uit het vet en legde ze op
een schaal. Als toekijker mocht ik dan vaak even
later de nog warme losse stukjes gebakken deeg
oppeuzelen. Heerlijk! De appelﬂappen kwamen
na de oliebollen aan de beurt. Dat ging veel sneller. Ze werden in het beslag gedompeld en in de
pan gemikt en waren dan heel snel klaar. Nu ik
dit zo allemaal terug lees, bedenk ik mij opeens
dat zo’n oliebollenkraam toch wel heel erg
makkelijk is en je een forse hoeveelheid werk

Ken je dit nog? Nr.

254

Ken je dit nog? Kinderen die iets moeten schoonmaken onder toezicht van de politie. Heeft u er wel
eens mee te maken gehad? Heeft u er zelf herinneringen aan? We zijn weer benieuwd naar uw anekdotes, verhalen en herinneringen. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met alle lezers van
de krant. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter
formaat bekijken.

bespaart. Maar het scheelt ook een berg plezier
en vooral: zulke lekkere oliebollen als ik vroeger
thuis kreeg, heb ik in een oliebollenkraam nog
nooit gekregen.”
Wim Zwiers: “De brand in de kraam op de foto
deed mij denken aan een brandje bij ons thuis
in de keuken op Oudejaarsdag. Mijn ome Henk
zou wel even oliebollen komen bakken. Mijn
z’n eeuwige sigaret in z’n mondhoek stond hij
achter het fornuis met de vetpan. Hij duldde
geen pottenkijkers. “Allemaal uit m’n keuken”,
riep hij elke keer als we een kijkje wilden gaan
nemen. Hoe hij het voor elkaar kreeg weet ik
nog niet, maar opeens hoorden we: “’Brand!
Brand! Brand!” schreeuwen uit de keuken. De
vlammen sloegen uit de pan en de sufferd dacht
dat met een kannetje water te blussen. Gevolg,
een nog grotere steekvlam. Mijn vader greep
kordaat in. Met twee theedoeken wist hij de pan
in een mum van tijd op het balkon te zetten.
Daar deed hij het enige juiste in zo’n geval. Hij
schoof een metalen deksel van een vuilnisbak
over de vlammen. Daarna konden we gaan luchten en schoonmaken. De oliebollen-in de maak
waren gecremeerd. Ik werd er op uitgestuurd om
bij een oliebollenkraam een zak verse oliebollen te gaan halen. Ik weet nog dat ik heel lang
in de rij heb gestaan en de bollen met krenten
al op waren toen ik aan de beurt was. Toen ik
weer thuiskwam, stonk het nog steeds in huis.
Ramen en deuren stonden open en dat bleef zo
tot het donker werd. Toen werd dat iets te link
in verband met het vuurwerk. En mijn oom? Die
heeft zich wel duizend keer verontschuldigd.
Op Nieuwjaarsdag kregen wij kinderen extra
nieuwjaarsgeld van ‘m. Allemaal een rijksdaalder! Een onvergetelijke Oud en Nieuw was het.
Al weet ik niet eens meer in welk jaar het nou
precies was. Nog ieder jaar daarna werd rond de
Kerst gevraagd of we ome Henk nog moesten
vragen oliebollen te komen bakken. Altijd
lachen geblazen!”
Arno van der Stelt: “Het is een beetje een
cliché, maar ik heb het echt meegemaakt: een
omgevallen ﬂes met een vuurpijl, die vervolgens
een ravage veroorzaakte. En ik was er zelf de
oorzaak van. Ik, die eigenlijk nooit vuurwerk
afstak, maar nu voor mijn meisje ook even stoer

wilde doen. Het waaide die avond met Oudjaar
ﬂink en toen ik net de vuurpijl in de ﬂes had
aangestoken, waaide de ﬂes om, de vuurpijl
schoot als een raket een bergje met vuilniszakken in. Eén van die zakken vatte vlam en prompt
stonden er een paar in de ﬁk. Enkele wakkere
buren kwamen al snel met emmers water om
het vuurtje te blussen. Ik had de schrik van
m’n leven gekregen. Zelfs zo erg, dat ik daarna
nooit meer vuurpijlen heb gekocht en vuurwerk
helemaal heb afgezworen. Dat meisje is later
toch nog mijn vrouw geworden. Misschien viel
ze wel op mijn klunzigheid, haha!”
Wil Boers: “Na de Kerstdagen was het bij
ons in de buurt altijd kerstbomen verzamelen
geblazen. Doel was ze op Oudjaarsavond in de
ﬁk te steken. Voor het zover was gebeurde er
van alles. Onderhandelingen met concurrerende
groepjes jongeren die ook kerstbomen verzamelden over een gezamenlijke plek om ze samen te
verbranden. Ruzies over wie welke kerstboom
mocht meenemen en natuurlijk het ontlopen van
de politie die de zaak in de gaten hield. Toch
hebben we menig mooie ﬁk mogen beleven op
Oudejaarsavonden. Volgens mij heeft daarvan
wel eens eerder een mooi voorbeeld in De OudRotterdammer gestaan. Met foto. Tegenwoordig
gaat het er allemaal wat milieuvriendelijker aan
toe en worden de meeste bomen versnipperd
of zelfs herplant, las ik pas in de krant. Beter
natuurlijk. Al gaat er niets boven een mooie ﬁk.
Ik zou het de jeugd van nu ook nog best gunnen.
Zolang ze dan maar geen auto’s in de ﬁk stikken
of andermans eigendommen vernielen rond Oud
en Nieuw.”
Helga Smits: “Je hoort zo vaak dat je met Oud
en Nieuw geen raam open moet laten staan. En
dat is niet voor niks. Wij hebben het thuis zelf
ondervonden. Op één of andere manier kwam er
een brandende pijl door een steekraampje bij ons
thuis en zette een gordijn in vuur en vlam. Een
mazzel was dat we het snel door hadden en het
nog zelf konden blussen. Later las ik eens een
krantenbericht dat onze Rotterdamse Loes Luca
iets soortgelijks is overkomen. En het zal beslist
vaker zijn gebeurd. Ik houd in ieder geval op
Oudejaarsdag sinds dat voorval altijd even een
controle of alle ramen dicht zijn.”
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u
hierin te begeleiden.

Al 40 jaar in Rotterdam!

ABOVO

Uitvaartverzorging

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

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

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij


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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

We zijn aan het werk

0181 - 72 81 00

24 uur bereikbaar

info@abovouitbaart.nl

www.abovouitvaart.nl

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

Tijd om groene meters te maken!

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

Koop samen met ons landbouwgrond
voor meer biodiversiteit.
landvanons/metersmaken.nl

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Onze aangepaste reis

Goed om te weten

Vanaf 10 januari reizen
we volgens de nieuwe
dienstregeling
De wijzigingen op hoofdlijnen:
> Diverse wijzigingen voor de buslijnen in Capelle aan den IJssel
> STOPenGO verdwijnt in Lansingerland, Maassluis en Vlaardingen
> Tramlijn 4 wordt ingekort tot Heemraadsplein
Voor de metro zijn er geen wijzigingen.
Bekijk wat dit voor jou betekent op ret.nl/nieuwedienstregeling
of plan je reis via de RET Real Time App.

ret.nl/nieuwedienstregeling
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?

Uit de praktijk
Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard. Deze uitdrukking gebruiken wij
nogal eens als er familie langskomt
met een erfenis die maar niet afgewikkeld kan worden. Denk daarbij aan
situaties als: de executeur geeft geen
informatie, de andere erfgenamen of de
executeur zijn al aan het verdelen van
de spullen geslagen voordat er goed en
wel overeenkomst over die verdeling
is of het saldo van de bankrekening is
ten opzichte van een jaar eerder wel
erg laag geworden zonder aanwijsbare
reden. Hoe moet het nu verder?
Om een erfenis (alsnog) vlot te trekken, gaan wij bijvoorbeeld in opdracht
van (een van) de erfgenamen aan de
slag. Als eerste onderzoeken we de
documenten die met de nalatenschap te
maken hebben: het testament, de huwelijkse voorwaarden, het testament van
de vooroverleden ouders, een codicil
en verzekeringspolissen. En ook is het
van belang te weten hoe de erfgenamen
de nalatenschap hebben aanvaard. Pas
daarna kunnen we iets zeggen over de
nalatenschap en onderzoeken we de
aangiften inkomstenbelasting, bankafschriften en codicillen (als die er zijn).
Op basis van die gegevens gaan we het
gesprek aan met de andere erfgenamen,
executeur, boedelgevolmachtigde of notaris. Dat is niet altijd makkelijk. Vaak
is er een gecompliceerde familiegeschiedenis en heeft de executeur met de
beste bedoelingen (maar zonder kennis
van zaken) gehandeld. Of er zijn door
de overledene toezeggingen gedaan, die
eigenlijk niet kunnen.
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Een huis in de erfenis
Hoeft u niet voor (het legaat van)
de woning te betalen en verkrijgt u
daardoor veel meer dan de andere
kinderen uit de nalatenschap van uw
ouders óf mag u deze volgens het
legaat kopen voor een te laag bedrag,
dan kunnen de andere kinderen een
beroep doen op hun legitieme portie
als zij menen dat ze door de lagere
prijs te weinig erven. Discussie over
de waarde zouden uw ouders gedeeltelijk kunnen oplossen door vooraf
aan te geven hoe onenigheid over de
prijs moet worden opgelost. Dat kan
bijvoorbeeld door een taxatie door een
NVM-makelaar of door ieder van de
partijen een taxatie te laten uitvoeren
en de gemiddelde prijs te nemen.

Ooit wil ik graag met mijn
gezin de woning van mijn
ouders verwerven. Ik heb
echter nog een broer en een
zus, waarmee de verhoudingen niet goed zijn. Ik vrees
dat ze mij die woning niet
gaan gunnen. Kan ik iets ter
voorbereiding doen?
Dit zal spelen als uw ouders zijn overleden of als zij bijvoorbeeld naar een
serviceﬂat of zorginstelling verhuizen.
Wanneer uw ouders niets van tevoren
regelen (en ze het u wel gunnen),
moet u met de andere erfgenamen (of
met uw ouders) in gesprek over het
verwerven van de woning. Het kan
daarom verstandig zijn dat uw ouders
u nu al een recht van eerste koop
geven via de notaris. Met het recht
van eerste koop krijgt u het voorrecht
de woning te kopen wanneer uw
ouders de woning verlaten en willen
verkopen.
Zijn uw ouders op moment van
verhuizing naar een serviceﬂat of

Informeren bij de tweetrap
De tweetrapsmaking is in korte tijd
populair geworden, omdat daarmee
langstlevende partners meestal
(afhankelijk van de grootte van
het vermogen) geen erfbelasting
hoeven te betalen; dit omdat deze
een vrijstelling voor de erfbelasting
hebben van ruim € 680.000 (2022).
De kinderen worden namelijk door
de tweetrapsmaking bij het eerste
overlijden onterfd, waardoor zij op
dat moment nog geen erfbelasting
verschuldigd zijn. Zij erven dat wat
overblijft van deze nalatenschap van
de eerste ouder pas na het overlijden
van de langstlevende ouder. Wat veel
langstlevende ouders niet weten, is
dat ze wel verplicht zijn een goede
administratie bij te houden én jaarlijks de erfgenamen van de tweede
trap te informeren over de stand van
zaken van hun toekomstige erfenis.
Vooral als erfgenamen van de eerstoverleden ouder niet dezelfde zijn als
die van de langstlevende ouder (wat
vaak bij samengestelde gezinnen zo
is) liggen problemen op de loer als er
niet aan de verplichtingen is voldaan.
Nieuwe vrijstellingen
Zoals ieder jaar zijn ook in 2022 de

zorginstelling nog wilsbekwaam,
dan kunnen zij de woning uiteraard
ook zonder dit eerste recht van koop
aan u verkopen tegen een nader af te
spreken prijs. Kunnen ze het zelf dan
echter niet meer goed aangeven, dan
ligt er altijd nog deze notariële akte
met het recht van eerste koop. Als dit
tegen een te lage prijs gebeurt, kan
hier door de andere kinderen (schending legitieme portie na overlijden
van uw ouders) en/of door de ﬁscus
een schenking in gezien worden. Het

vrijstellingen schenk- en erfbelasting
weer iets omhoog gegaan. De jaarlijkse vrijstellingen voor kinderen en
derden bedragen in 2022 respectievelijk € 5.677 en € 2.273. Dit lijkt geen
verhoging ten opzichte van 2021 (€
6.604 en € 3.244), maar dit heeft te
maken met het feit dat in 2021 een
extra € 1.000 coronaverhoging is
toegepast. De vrijstelling erfbelasting
bedraagt in 2022 voor partners €
680.645 en voor (klein)kinderen €
21.559.
Afspraken maken
Zoals we hier wel vaker aangeven,
is het goed na het overlijden van
de eerste echtgenoot of partner de
grootte van de nalatenschap vast te
stellen. Dan is later duidelijk wat
de kinderen nog te vorderen hebben
bij hun langstlevende ouder. Ook
voor de aangifte erfbelasting van
de langstlevende is dit van belang.

is dus van belang dat u zich hierover
goed laat adviseren.
Om dit na overlijden van uw ouders
te regelen, kunnen uw ouders u in hun
testament een legaat toekennen van
het eerste recht van koop van de woning of van de woning zelf. Als u de
woning gelegateerd krijgt, kunnen uw
ouders aangeven of u dit legaat met of
zonder inbreng verkrijgt; oftewel of
u hiervoor moet betalen en eventueel
hoeveel.

Kort samengevat moet het volgende
gebeuren. Maak een overzicht van
bezittingen en schulden van beide ouders ten tijde van het overlijden. Geef
aan wat daarvan van de overledene
is (bij gemeenschap van goederen
de helft van alle bezittingen en
schulden). U mag de netto kosten van
de uitvaart en kosten van de afwikkeling in mindering brengen op de
nalatenschap. Deel de nalatenschap
door het aantal erfgenamen. Stel
bovendien vast óf en zo ja hoeveel
rente over de vorderingen (erfdelen
van de kinderen) verschuldigd is en
of deze enkelvoudig (alleen over de
hoofdsom) of samengesteld (rente op
rente) is. Tot slot zetten langstlevende
en de andere erfgenamen hun handtekening onder dit stuk. Soms moet dit
notarieel gebeuren. Vragen of hulp
nodig? Neem contact op met Akto,
uw erfcoach, tevens RegisterExecuteur, 010-3130823, info@akto.nu

Wij komen de wens de ouderlijke
woning te kunnen kopen regelmatig
tegen en zien die wens tegenwoordig
door de hoge woningprijzen vaak als
niet haalbaar voor de begunstigde.
Een vaste prijs afspreken of vrij van
inbreng legateren, vergroot de kans
op het kunnen verwerven, maar ook
de kans op onenigheid met de andere
erfgenamen/kinderen. Een deskundig
adviseur of executeur kan dan helpen.

Maak een bespaarplan
Januari is de tijd van goede voornemens. Een bespaarplan maken
kan er daar een van zijn. Nu alles
duurder wordt en het inkomen niet
of nauwelijks toeneemt, is op de
kleintjes letten verstandig. Een bespaarplan maken, kan helpen. Wat
wilt u bereiken en hoe gaat u dat
doen? Een tijdje bijhouden waar u
uw geld aan uitgeeft of alleen nog
maar contant betalen, zorgt voor
meer grip op uw uitgaven.
Energie bespaarplan Nu
de kosten voor energie de pan uit
rijzen, hier enkele tips om energie
te besparen: Gebruik stekkerdozen
met een aan/uit-knop. Douche
korter. Draai alleen nog volle
wastrommels. Houd ramen en
deuren gesloten. Koop LEDlampen. Houd de vriezer goed
gevuld. Kook met de waterkoker
niet meer dan nodig. Onderhoud de
verwarmingsinstallatie.
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Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

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

 010 - 763 0600
 info@stroobandtandtechniek.nl

www.stroobandtandtechniek.nl

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

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

www.venrooytandtechniek.nl

•

Frames

•

Bruggen

•

Kronen

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

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

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

KUNSTGEBITTEN

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”
!
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 3 motoren voor onafhankelijke
bediening;
 leverbaar in diverse bekledingsoorten en kleuren.

4-wiel scootmobiel Mercurius
Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



zeer goede vering.
Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 339,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl
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IJspret eindigde in een wak
Al een paar dagen liep je, op je rubberlaarsjes, door van die krakende sneeuw, want het vroor! We keken naar de bordjes in sloten en vlietjes, waar al enkele dagen “Gevaarlijk ijs” op stond.
Tot op een dag het ijs dik genoeg was en er gegleden, gesleed
en geschaatst kon worden.
Mijn eerste schaatspogingen waren
mét het gezin op het Waaltje, aan de
Kromme Zandweg, tegenover de molen. Op van die houten schaatsjes met
ijzers eronder en katoenen kleurige
banden, die nooit goed bleven vastzitten. Je liep meer náást, dan óp je
schaatsen! Toch leerde je snel als kind.
Pa en broer waren een voorbeeld. Ma
gaven ze ook een paar lessen, maar die
lag vaker op haar billen op het koude
ijs te lachen, dan ze op de houtjes
stond. Onbegonnen werk!
Laarsje
Achter de Zuidhoek, aan beide kanten
van de Blommesteynweg, waren watertjes. Dáár gingen we ook wel naar
toe, lekker dicht bij huis (Verboomstraat). Op zekere dag trok mijn vader
zijn baantjes en had mijn broer lol
met zijn vriendjes en ik mocht, als een
grote meid, alleen schaatsen. Dat deed
ik met veel overgave, want ik wilde
laten zien hoé goed ik het al kon. Deed
zó mijn best, dat ik het wak niet zag!
Plots mijn hele onderlijf in het ijskoude water. Geen idee meer of ik gilde of

wat, ik was in shock! Hoorde roepen:
“Kees, Kees, je zusje!” Opeens heel
veel mensen rondom en grote jongens,
die me op het vaste ijs trokken. Mijn
vader, die me in zijn armen in een draf
naar huis droeg. Druipend, huilend en
rillend, zette hij me op een stoel in de
keuken en wat ik nog duidelijk hoor is
het commentaar van mijn moeder: “En
waar is haar andere laarsje?”
Ze verwenden me enorm met anijsmelk en een warme kruik in bed en
ik mocht zomaar in bed lezen. Toch
merkte ik, dat pa en ma een beetje
ruzie hadden, waarvan ik toen weinig
begreep. Ik was toch gered?
Een aantal jaren mocht ik daarna niet
alleen het ijs op. Samen naar de Boergoensevliet, dáár was het ijs zeker! De
houten schaatsjes maakten plaats voor
kunstschaatsen. Witte, leren laarsjes,
wat een luxe! Cirkeltjes draaien, op
je knieën zittend met één been naar
achteren of naar voren, achteruit
achtjes draaien, op één been door de
bocht..... etc.
Toen kwam de tijd van naar de ijsbanen gaan. In 1961 schreef ik, in een

soort dagboek, over een avond op de
Enk (de ondergespoten tennisbanen in
Vreewijk): “Dit was de mooiste dag
van mijn leven! Op mooie muziek,
hand in hand, rondjes gereden met
Frank Schot!”
Het was “zweven” over die baan, echt
schaatsen kon je niet, want het was er
overvol. Meer een ontmoetingsplaats
voor jongelui. Hoewel de herinnering
inderdaad héél mooi is, zouden er nog
veel “mooiste dagen van mijn leven”
volgen. Trouwens, in diezelfde winter
staakten we op het Charloise Lyceum
voor ijsvrij. Het haalde zelfs de pers!
Drie dagen geschorst! Maar het was
de moeite waard!
Molentochten
Tweede helft jaren zestig begon ik,
met goede vrienden, mee te doen aan
de Molentochten. Nú op Noren! Je
kreeg ze bijna niet vastgebonden, zó
koud waren je handen. Maar eenmaal
op het ijs, werd je snel warm en reed
je kilometers! Af en toe stoppend
bij een kraampje om hete punch te
drinken en een gevulde koek te eten.
Héérlijke ervaringen! Super hollands!
Jaren vergingen dat ik geen ijs meer
meemaakte. Zag alleen de kleine
kunstijsbanen, die ze in Spanje in veel
grote steden rond de kerst opbouwen.
Tot we in december 1992 met de

Het Waaltje, omstreeks 1954

kerstdagen bij mijn moeder waren
(intussen in Rhoon wonend) en alle
sloten rondom het kasteel en elders
bevroren waren. Het kriebelde bij me!
Een buurvrouw leende me schaatsen,
ik deed ze zenuwachtig aan, me afvragend of ik nog wel in staat zou zijn
erop te staan. Dat ging verbazingwekkend goed en rijden ook! Vooral door
de bewonderende blikken van man en
kinderen, werd ik steeds overmoediger, de “kunstjes” lukten nog aardig.
Toen zou ik ook nog wel even laten
zien, hoe ik vroeger op mijn noren
over het ijs vloog! Maar, net als toen
met het wak, zag ik de takjes niet lig-

gen, op het toch al niet gladde ijs. Ik
vloog letterlijk door de lucht en landde
op mijn borst. Twee dagen later, in
het vliegtuig, kon ik nauwelijks adem
halen, laat staan meelachen om ma´s
“vliegpoging”. Thuis meteen naar de
dokter en behalve de blauwe plekken
waren de radiografieën duidelijk: drie
zwaargekneusde ribben! Nu kan ik
er om lachen. Geschaatst op “open
water” heb ik nooit meer.
Carin van den Berg
lcbvdbvdt@hotmail.com

In iglo mocht geen licht branden in 1941
Gewoontegetrouw lees ik, ongeacht de inhoud van de schrijfsels
van de inzenders, de gehele De Oud-Rotterdammer met veel
plezier uit. Zodoende kwam ik ook de oproep van de redactie
tegen. Zij vroeg naar winterse verhalen over sneeuw en ijs in
vroeger tijden. Gelijk dook ik diep in het verleden. Misschien ligt
er dik onder het stof nog een belevenis te wachten om daar de
mensheid deelachtig van te maken. En jawel hoor, ergens diep
in de kelder van mijn geheugen kwam ik een belevenis tegen die
wellicht de moeite waard is te vermelden.
Enigszins opgelucht kwam er bij
die ingeving ineens een anekdote uit
mijn jongensjaren in herinnering.
Namelijk een gebeurtenis die veel
van de jongere lezers wellicht vreemd
in de oren zal klinken. Het gaat over
de fanatieke werkwijze van mannen
van de luchtbeschermingsdienst in de
oorlog. Hoewel hun naam veelbelovend klonk, konden zij op geen enkele
wijze de taak van bescherming in de
praktijk brengen. Goed voor een leuk
en minder leuk verhaal ineen
Wintervermaak
Het was het oorlogsjaar 1941, een
zeer strenge en lange winter met veel
sneeuw en vorst. Een winter, die tot
diep in het voorjaar voortduurde. Hoewel we maar zeer matig de beschikking hadden over winterse attributen,
zorgden de sneeuw en vorst echter
wel voor veel en langdurig wintervermaak. Glijbanen maken op je klompen

was dagelijkse pret. We woonden in
Bloemhof op Zuid, midden tussen de
dichtgevroren bevroren singels van
de Lange Hilleweg en Hillevliet. Met
de vele broers en zussen was het na
de lagere schooltijd altijd hard rennen
om als eerste de bruikbare schaatsen
te bemachtigen en onder je hoede te
houden. De rest moest zich maar tevreden stellen met het stelletje afbraak
dat overbleef.
Sneeuwhut
Maar de sneeuw- en ijspret duurde
slechts zolang als het licht was. Als
het donker werd, was in de buurt blijven het parool. Want in de oorlog was
niets zeker. Elk moment, hadden we
geleerd, kon er gevaar dreigen. Maar
ja, niks doen stond als jongen niet in
je woordenboek. Dus hadden wij met
vriendjes het plan opgevat in de straat,
pal voor de deur, naast de glijbaan
op de middenstraat, een sneeuwhut

te bouwen. Verkeer was er niet en
materiaal in de vorm van sneeuw was
er genoeg. Grote brokken bevroren
sneeuw werden vierkant gemaakt,
opgestapeld en ‘s avonds, het vroor
dat het kraakte, overgoten met water,
opdat het geheel als een steen aan
elkaar vroor. En zo ontstond er een
echte iglo. Waarin we ‘s avonds met
vrienden door een kleine opening naar
binnen konden kruipen en met elkaar
konden vertoeven. We speelden in
onze onschuld dat we eskimo’s waren.
Een geweldige belevenis in die benauwde jaren. In de binnenwand was
een uitsparing gemaakt. Met daarin,
voor de verlichting, een kaarsje. Dat
lichtje was van overblijfselen van
druipkaarsen opnieuw tot een kaars
gevormd. De warmteaanslag zorgde
weer dat de iglo aan de binnenkant
luchtdicht bevroor.

signaal of oriëntatie dienen voor geallieerde vliegtuigen. En op z’n minst
kreeg je daarvoor een boete.

Verduistering
Zo zaten we op zekere avond met
vrienden uit de straat in de hut te keuvelen. Meestal hielden we ons stil als
de mannen van de luchtbeschermingsdienst in de buurt waren. Het werk van
deze, door de bezetter gestuurde, mensen bestond uit controleren of iedere
bewoner zich wel aan de verduistering
hield. Want er mocht geen kiertje
licht naar buiten schijnen. Dit kon als

Kaarsje
Opeens kwamen zij op hun strooptocht plotseling een kijkje nemen in de
hut. En zagen tot hun verwondering
het nog niet ontdekte licht van een
brandende kaars. Het licht van dat
kaarsje scheen niet eens naar buiten,
gaf nog minder licht dan een snotneus.
Maar de kaars moest, op gevaar van
vernieling van onze iglo, terstond
gedoofd worden. Hun woord was wet,

Zelf een sneeuwhut bouwen in de winter. Dat waren nog eens tijden!

protesteren had geen zin. Zo werden
we gedwongen de rest van de tijd in
het aardedonker in ons bouwwerk
door te brengen. Onze ouders waren
daar verbolgen over. Maar zoals men
in de oorlog had geleerd. Op gevaar
van hardhandige vervolging. Beter
niet protesteren.
M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Groenendijk deels afgesloten, Leefgoed blijft bereikbaar

Wat een onzekerheden allemaal. Het valt niet mee en helaas voor Leefgoed De Olifant in Nieuwerkerk aan den IJssel is per 10 januari de Groenendijk richting Nieuwerkerk aan den IJssel ook nog
eens afgesloten. Het Leefgoed blijft echter bereikbaar via Capelle aan de IJssel en hoopt u te zien,
want alle steun is meer dan welkom. Voor meer informatie: kijk op www.leefgoed.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Januari
Leefgoed De Olifant is open

Leefgoed De Olifant in Nieuwerkerk
aan den IJssel is open. Of de lockdown is (gedeeltelijk) opgeheven of
we zijn nog in lockdown, maar hoe
dan ook: het Leefgoed is open. Het
Leefgoed De Olifant is altijd open
voor een leuke wandeling op het
Leefgoed en Park Hitland. Restaurant De Dames op het Leefgoed is
ook open, of beschikbaar voor een lunch en misschien zelfs diner of open voor Take away – To Go. Koffie, taart, broodjes, patat, soep of iets anders lekkers. Er is ook een heerlijk weekmenu dat u misschien
kunt komen eten of anders bestellen en ophalen (Zie ook elders op deze pagina).

Elke woensdag

Goud, zilver en militaria

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

Kunst en curiosa

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Ontploffingsramp Petrakis Nomikos
Wat was ik verbaasd toen ik die welbekende bovenstaande
naam van het schip las, waarover in mijn kinderjaren zo menigmaal bij ons thuis werd gesproken: Petrakis Nomikos. Er zullen waarschijnlijk geen volwassenen uit die tijd meer in leven
zijn (of toch?). In ieder geval kan ik me – toen een klein kind
zijnde – alles nog herinneren. Wellicht is dit een aanvulling op
het verhaal van René den Outer in De Oud-Rotterdammer van 28
december.
Op 31 oktober 1936 vierde ik mijn
derde verjaardag, te samen met mijn
vader die twee dagen ervoor ook jarig
was geweest. Maar hij had op zijn verjaardag een erg onregelmatige dienst
(politieman) en er werd besloten dat
er twee verjaardagen op mijn dag
zouden worden gevierd. Verder kwam
men ook de pasgeboren baby (mijn
zusje) bewonderen die toen 6 weken
oud was. Op die bewuste dag dus,
de kamer was gevuld met visite, zo
gebruikelijk bij ons in die tijd, droeg
mijn moeder in haar mooiste jurk en
mijn vader zijn zondagse kostuum
(zijn trouwpak). De meeste familieleden kwamen pas in de middag op
bezoek. Het was op een zaterdag en
toen werkte iedereen nog ‘s morgens.
Harde explosie
Plots werden de mensen opgeschrikt
door een ongekend harde explosie en
iedereen liep naar buiten om op de

hoek van de Jan Vermeerstraat (daar
woonden we toen) en de Vlaardingerdijk richting Wilton te kijken. De
straat stond vol met mensen en al
gauw hoorde men dat er ziekenwagens
en politieauto’s onderweg waren. De
toestand was zeer ernstig te noemen.
Mijn vader besloot (als politieman
en EHBO.er) onmiddellijk op zijn
ﬁets te stappen en daar hulp te gaan
verlenen. Mijn moeder vroeg of hij
alsjeblieft toch eerst zijn goede pak
wilde uitdoen en andere kleren aan
wilde trekken. Mijn vader luisterde
echter niet en hij ﬁetste zo snel hij kon
richting Wilton.
Onrust
Nou ja, van verjaardag vieren kwam
die dag niet veel, er was zo veel onrust
in de buurt. Mijn vader is heel lang
weg gebleven, de mensen en vooral
mijn moeder waren heel ongerust,
vooral toen ze later hoorden dat er

doden waren te betreuren. Uren later
kwam mijn vader terug en vanzelfsprekend bedrukt en ontdaan. Er was
een collega van hem omgekomen en
nog een andere bekende en nog meer
mensen. Dat was het ergste van alles.
Hij zag er niet uit en dat werd nog
verergerd door de scheur in zijn jasje
maar vooral de brand- en olievlekken
op zijn ene broekspijp. Weg trouwpak!
Rokje
Het laatste heb ik dus vele malen van
mijn moeder vernomen en speciaal op
mijn verjaardag. Als aanvulling ook
nog dat die ene broekspijp heel was
gebleven en dat mijn moeder kans
heeft gezien om later in oorlogstijd
hier van voor mij nog een rokje te
maken. Het moet wel gezegd: beter
dat pak vernield dan dat mijn vader
zou zijn omgekomen.
Lof voor kapelaan
Ik weet me alles gezien mijn leeftijd
nog maar vaag te herinneren maar
door de verhalen van mijn moeder is
alles levendig gebleven.
Er zijn me ook verhalen bijgebleven
van kapelaan Hazelaar (van de parochie van de Frankenlandse Kerk) die
met gevaar voor eigen leven bijstand

De Griekse tanker Petrakis Nomikos na de ontploffing.

heeft verleend aan de getroffen mannen. De kranten zouden vol lof over
hem hebben geschreven.

ingang van de Algemene Begraafplaats naar de rouwstoet hebben staan
kijken van de politieman Hoek.

Rouwstoet
Zo weet ik ook dat we later met de
buren op de Vlaardingerdijk voor de

Miep Kalkman
malka@kabelfoon.nl.
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Winterpret en winterellende
Winterpret en winterellende. Wat een verschil kan daar tussen
zitten. Beide fenomenen hebben echter zo’n invloed op je leven gehad, dat de herinneringen eraan nog regelmatig naar boven komen.
Laat ik bij de nare situaties beginnen. Het was de winter van 1944/45
en het was bitterkoud. Ik was een
klein meisje, wonend in een huis met
houten vloeren met een halve meter
water daaronder. Altijd koud dus en in
die winter extreem koud. Bovendien
was het ook nog oorlog, de beruchte
laatste hongerwinter van de Tweede
Wereldoorlog. Mijn moeder was in
het voorjaar van 1944 overleden en
mijn vader was bij de razzia’s door
de Duitsers weggevoerd. In ons huis
was nog een oude oom, maar hij kon
niet voor mij zorgen. Toen kwam mijn
lieve Tante Jo bij ons in huis.

het ouderwetse fornuis nog iets van
warm eten klaar te maken. De oude
Oom Toob scharrelde hier en daar wat
hout of kooltjes bij elkaar. Eenmaal
hakte Tante Jo bij het klieven van een
stuk hout een topje van haar vinger
af, althans op een velletje na. Ze viel
bijna ﬂauw, maar ik, als kleine donder,
stuurde haar naar de slaapkamer van
mijn vader, waar ik wat verbandmiddelen wist te liggen. Zo goed mogelijk
heb ik het topje op zijn plaats gedrukt
en de boel stevig verbonden. Het is
nog blijven zitten ook tot het topje
was vastgegroeid. Het is altijd wel een
litteken gebleven.

IJsbloemen
Velen met mij zullen zich nog herinneren dat er bijna niets meer was om
de kachel mee te stoken. Tuinhekjes
werden opgestookt en zelfs deurposten
gingen eraan. De ijsbloemen stonden
overal op de ramen. Ik heb toen in die
ijsbloemen met mijn vinger mijn naam
leren schrijven.

Wintertenen
Ik leed in die tijd hevig aan wintertenen en daar was geen kruid tegen
gewassen. Het jeukte verschrikkelijk,
maar deed ook pijn. Op een gegeven
moment werd het zó koud dat Tante
Jo mij bij haar in bed nam om maar
warm te blijven. Ze zong dan kerstliedjes met me tot ik in slaap viel.

Topje eraf
Tante Jo deed er alles aan om nog wat
warmte te creëren en vooral om op

Sneeuwfeest
Gelukkig kwam aan die winter ook
een einde en aan die afschuwelijke

Winterpret op het ijs (foto: Anefo)

oorlog eveneens.
Een meer positieve herinnering is de
volgende. Ik was waarschijnlijk een
jaar of twaalf en vermoedelijk begonnen de hormonen op te spelen. Bij het
ontwaken op Nieuwjaarsdag bleek er
’s nachts een enorm pak sneeuw te
zijn gevallen. Na het ontbijt kwamen
plotseling uit een aantal huizen in ons
buurtje alle kinderen en jongeren naar
buiten. Er waren nog niet veel auto’s
en in een mum van tijd was het één
groot sneeuwfeest. Er werden sneeuw-

ballen gegooid en niet naar de ramen
van de huizen, zoals nu nogal eens
gebeurt, maar naar elkaar. We grepen
elkaar vast om ﬂink in te zepen en
hadden de grootste lol. De adrenaline
stroomde door onze bloedvaten. De
wanten gingen uit, want de handen
werden vanzelf warm, de wangen
kleurden rood en de ogen straalden.
Het was een geweldig festijn en wat
mij betreft om nooit te vergeten.
Helaas werden er in die tijd nog niet
zoveel foto’s genomen. Ik had ook nog

geen camera.
Winterpret
Vorig jaar is de singel voor ons huis
na jaren weer eens dichtgevroren en
waren er kinderen aan het schaatsen.
Als oma en overgrootmoeder geniet je
dan weer van die winterpret en denk je
terug aan die oude winters.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Rijnmond
vanuit de wolken
Juli 1965. Bergse Plassen en Kleiwegkwartier met de Bergse Achterplas van zuid naar noord met de Straatweg naar Hillegersberg. In het midden de RK
Christus Koningkerk (bouwjaar 1928-1930) aan het Statenplein. Vlnr. loopt de Kleiweg en daaronder ligt de Juliana Van Stolberglaan. De kerk is een gemeentelijk monument. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

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

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

€ 39,95

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

€ 17,95

Rijnmond vanuit de
wolken
De opvolger van ‘Rotterdam vanuit de wolken’
is er: Rijnmond vanuit
de wolken. Na het succesvolle luchtfotoboek
met foto’s van Bart
Hofmeester is er nu een soortgelijk
boek samengesteld maar dan met foto’s uit Rotterdam en vooral
de regio rond Rotterdam.

€ 39,95

Wandbord Haven met hoofdletter
Herco Kruik heeft weer een nieuw
metalen wandbord over Rotterdam
uitgebracht. De tekst luidt ditmaal: Echte
Rotterdammers schrijven Haven met een
hoofdletter. een onmisbaar bord aan de
wand van iedereen met een hart voor de
Rotterdamse haven!
Ook de andere twee wandborden zijn weer leverbaar. (Kijk op
de bestelbon!)

€ 9,95

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

€ 7,50

De Natte T-Doek
In geen enkel huishouden met hart voor
Rotterdam mag-ie
ontbreken: de Natte
T-Doek! Leuk als
cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als stille hint naar
huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’.
De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en
voorzien van een banderol.

Samen
Vormgever Remco Lange heeft
een prachtig boek over Rotterdam
uitgebracht. Negen Rotterdamse
schrijvers en negen fotografen geven hun visie op de stad. ‘Samen’
is een bijzonder luxe uitgave op
schitterend papier en prachtige
harde omslag.. Echt een boek voor
Rotterdam-lovers, dat vanwege de kleine
oplage een waar collectorsitem zal worden.

€ 45,00
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(onderzetters)
Nieuw in ons assortiment: een set van
zes geinige onderzetters voor thee
of koffie met grappige Rotterdamse
teksten, iconische plaatjes van de
Maasstad én logo’s van De OudRotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

€ 14,95
De Rotterdamse
Hand in Handdoek
Hij is weer leverbaar: de enige
echte Rotterdamse
Hand in Handdoek! Uitgevoerd in groen-wit-groen,
net als z’n maatje de Natte T-Doek (ook nog steeds te bestellen). De kleuren van de Rotterdamse vlag dus. De handdoek is
40 bij 60 centimeter en is van 100 procent katoen. Met ophanglus. Een origineel cadeau voor de echte Rotterdammert!

€ 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 8,95

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

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

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Mijn tijd in Spangen
Via vrienden op de Aelbrechtskade kwam ik terecht in Spangen.
In de strenge winter van 1956/57 bouwden we op de Aelbrechtskade een echte iglo in de sneeuw. In de zomer zwommen we in
de Schie, nabij het kraanschip de Flamingo, die de zandschepen
Zagri nr. zoveel loste in op de wal opgestelde zandtrechters.
Door het zwemmen in de Schie kwamen we in contact met de overkant:
de Spangensekade en al snel raakten
we bevriend met een deel van de
Spangense jeugd.
Spangen was een echte volksbuurt;
ik woonde bijna aan het eind van de
Beukelsweg, dat destijds een enigszins
deftige buurt was. In Spangen voelde
ik me meer thuis.
Eerst op de fiets, later kwam de brommer en nog later de motorfiets, scooter
en zelfs de auto.
Het Staringplein was regelmatig de
ontmoetingsplek en de foto hierbij
toont een klein deel van de ‘harde
kern’.

Huetstraat met mijn lawaaibrommer,
tot een jonge huisvader van de stoep
afstapte en mij aansprak op dat lawaai.
Hij zei: “Stop met dat kabaal. Hier
proberen kleine kinderen te slapen;
als je hier morgenavond weer met dat
lawaai-ijzer langs komt, sleur ik je van
de brommer.”
De volgende avond was ik dat natuurlijk alweer glad vergeten en nietsvermoedend kwam ik weer door de straat.
Hij stapte van de stoep en trok mij van
m’n brommer. Ik was gewaarschuwd,
schoof met brommer en al over de
klinkers, stond weer op, sloeg wat vuil
van mijn shirt en dacht: “Hij heeft
gelijk.”

Buikschuivers
In tegenstelling tot de Haagse ‘kakkers’ met hun hoge sturen waren de
sturen hier omlaag, want wij waren
‘Nozems’ met buikschuivers. Op de
brommer kwamen we dan door Spangen ‘gescheurd’ met een trompetuitlaat voor zoveel mogelijk herrie. Op
een avond kwam ik door de Busken

Opgevoed
Ik heb het daarna niet meer gedaan,
want hier werd je nog gewoon opgevoed en je haalde het niet in je hoofd
daar agressief over te worden. Niet
meer door de Busken Huetstraat, maar
wel door de Nicolaas Beetsstraat, waar
ik een keer werd achterna gezeten
door een politieauto; dat waren toen

Links Alice, staand Henk Landzaat, Louis Hartogs zittend, Frank Vriends op de achtergrond op zijn Puch, zomer 1958.
van die witte Chevrolets.
Ik was al een paar keer voorbijgekomen en Nel Vielvoy, die het tafereel
aanschouwde, deed de voordeur open
en wenkte mij naar binnen, waar ik
natuurlijk graag gebruik van maakte.
We keken door de smalle verticale ruit
in de voordeur naar de achtervolgers,

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

R

die niet begrepen waar ik plotseling
was gebleven. Dat was de solidariteit
die in een echte volksbuurt bestaat: de
heilige hermandad had het nakijken.
Toen het gevaar geweken was en ik
Nel wilde bedanken, zei ze gedecideerd: “En rot nou maar weer op.”
Henk Landzaat is helaas niet meer

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.

Kralings Zwembad
Het is wellicht wat vreemd hartje winter over een
natuurzwembad te schrijven. Ach, in historisch
perspectief mag uiteraard heel veel, te meer omdat
het bad afgelopen jaar z’n 90-jarig bestaan vierde.
Ik bedoel Vereniging Kralings Zwembad, gelegen
nabij het voormalig waterleidinggebied De Esch.
Kralingse notabelen initieerden in 1931 het natuurbad en het is een groot wonder dat er nog steeds
ieder jaar tussen begin mei en begin september
gezwommen wordt door vele honderden leden van
de vereniging. Het is fantastisch dat een bron in
de grond áltijd voor vers water zorgt. Niet alleen
deze ‘wel’, ook de altoos vallende regen zorgt voor
verversing. Kortom, de vereniging heeft amper
contact met Evides. Het bad kent een stuk of dertig
hokjes langs de zijkant, alwaar de leden zich in alle
rust kunnen omkleden. Het zwembad heeft ook een
prettig terras, waar men onder het genot van een
‘glaasje’ kan verpozen tot half acht in de avond.
Een natuurbad dat er erg op lijkt is Het Zwarte
Plasje in Hillegersberg, ruim vijftien jaar ouder.
Het Kralings Zwembad is niet openbaar. De vereniging hanteert namelijk voor aankomende leden
de ballotage. Samen met Margriet Deiters schreef
en produceerde ik in 1996 een jubileumboek (65
jaar) over het bad. De prachtfoto is afkomstig uit
het privéarchief van de vereniging. Wij zien zeven

hotemetoten op het plankier. In het
midden staat burgemeester Droogleever Fortuyn, keurig in het pak. De

onder ons, van Louis, Alice en Frank
weet ik verder niets, maar wellicht
herkennen ze de foto. Ik heb nog wel
meer verhalen over mijn tijd in Spangen, maar de ruimte in De Oud-Rotterdammer is beperkt, dus wie weet volgt
er later nog een verhaaltje.

groep kijkt juli 1931 deemoedig naar
jeugdigen in het water, die zich duidelijk vermaken op een houten vlot.

Wat is zwemmen in de open lucht
toch heerlijk! Nog ruim vijf maandjes
wachten…
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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.

Dinsdag 11 januari 2022

DE R VAN
LOKAAL
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thee of koffie

op z’n

Zaterdag 17:00 uur TV Rijnmond

rotterdams

Van jouw wereld
tot jouw straat.

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

Jouw buurt, jouw nieuws.
Wij zijn erbij.

met deze 6 onderzetters
voor
bezorgkosten 4,25

14,95

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl
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Bruiloft in de sneeuw
Tweede Kerstdag 1962 begon het
te sneeuwen en in maart 1963 lag
er nog sneeuw, weliswaar hard
bevroren. Mijn man en ik trouwden op 27 februari 1963. Mijn
vader ging een dag eerder naar de
gemeente met de vraag of hij zout
kon krijgen om het trottoir schoon
te maken. “Daar kunnen we niet
aan beginnen“, was het antwoord.
“Maar mijn dochter gaat trouwen”,
zei mijn vader. “Voor die gelegenheid komen wij zelf wel langs.”
Er werd een pad sneeuwvrij gemaakt van
de voordeur naar de stoeprand. Maar op het
moment dat de trouwauto arriveerde, stond
er een rode auto geparkeerd op de schoongemaakte plek. Mijn vader bij alle bewoners
van het hele trappenhuis vragen van wie die
auto was. Van niemand. Later bleek hij van
iemand, die niet wilde weten dat hij daar
op bezoek was. Wij moesten alsnog over de
sneeuwhopen heen. Verder verliep de dag
zonder problemen.
Hoofdwond
Voor mijn zwager was dat anders. Hij
diende voor zijn dienstplicht bij de marine.
Omdat hij nog niet getrouwd was met
mijn schoonzusje, kreeg hij geen vrij om
aanwezig te zijn op onze trouwdag. “Ik
meld me wel ziek”, zei hij. Zo gezegd, zo
gedaan. Hij kreeg uiteraard controle. Mijn
zwager lag diep onder de dekens ‘hevig
ziek te zijn’. Zijn vader vertelde met veel
verve dat de jongen altijd al wat zwak op de
borst was geweest enzovoorts. enz. Met de
mededeling zich een week later te melden
in de kazerne vertrok men. ‘s Avonds na de
bruiloft ging hij samen met zijn kersverse
schoonouders met een taxi naar huis om
daar vandaan op de ﬁets verder naar huis
te rijden. Onderweg ging hij onderuit. In
de krant stond het volgende bericht: ‘In de
Gerrit Verboonstraat in Schiedam zocht
marinier B.v.D om tien over twaalf zijn
weg naar huis en kwam daarbij ten val. In
het Gemeenteziekenhuis is hij verbonden.
Het feit was, dat hij die avond nog geen
druppel had gedronken. Hij had een ﬂinke
hoofdwond opgelopen, die gehecht moest
worden. Met de mededeling dat hij door de
militaire arts de hechtingen eruit moest laten
halen kon hij naar huis.
Uit bed gegooid
Een week later meldde hij zich op het
spreekuur van de arts. Die bekeek zijn rapport en zei: “Je was toch ziek? Hoe kom je
dan aan een gat in je hoofd?” Waarop mijn
zwager zei: “Als ik u dat vertel, dan gelooft
u mij niet.” Waarop de arts antwoordde:
”Zeg het dan maar.” “Ik slaap samen met
een broertje in een bed. Hij slaapt nogal onrustig en heeft mij uit bed gegooid.” “Daar
geloof ik niks van”, was het commentaar.
“Dat zei ik u toch?” Het liep gelukkig met
een sisser af.
Op elk huwelijksjubileum van ons, wordt dit
verhaal wel even aangehaald.
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De Beijerlandselaan was door
de lengte en het gladde asfalt
een gewild racecircuit. Foto verzameling Rein Wolters

Van
bromfiets naar auto
Graag wens ik iedereen een goed, gezond en fijn De Oud-Rotterdammer-leesjaar 2022. Dank
voor de tientallen goede wensen die ik mocht ontvangen voor gezondheid en geluk via mail,
brievenbus en verbaal.
Enige tijd geleden schreef Hans
Kranendonk (h.kranendonk@
ziggo.nl) over zijn belevenissen als
motorordonnans. Hij meldde toen
ook dat die militaire job berustte op
een ‘sollicitatie’, die hij als dienstplichtige deed in een poging in die
toch wel beperkende periode door
te kunnen gaan met zijn hobby
motorrijden.
Hans: “Uiteraard ging er het nodige
aan vooraf. Als jongen van 14, 15
jaar zag ik al reikhalzend uit naar
de magische datum dat ik 16 zou
worden, want dan kon ik eindelijk
legaal bromﬁets gaan rijden in
Vreewijk en omstreken. Na wat
aandringen bij mijn vader ging ik
al voor mijn verjaardag met hem
naar de WBR (Willem Buitendijk
Rotterdam/red) ﬁetsenzaak aan de
Wolphaertsbocht waar een tweedehands RAP Imperial te koop stond.
Gelukkig mocht ik hem hebben en
die werd aangeschaft. Wachten op
mijn verjaardag was er niet bij, dus
af en toe ging mijn eerste brommer
uit de schuur voor een stiekem ritje.
Met veel andere jongens in die tijd
vond ik de techniek van de Kreidlers en Zündapps het summum. De
RAP werd verkocht aan een vriend
en aangevuld met wat guldens
van vakantiewerk kon ik voor 849
gulden bij bromﬁetszaak Baartman
aan de Lange Hilleweg, op de
hoek van de 1ste Kiefhoekstraat,
een felbegeerde nieuwe Zündapp

aanschaffen. Deze
brommer kon met
opvoerspullen, zoals
een andere cilinder,
carburateur, dikkere
uitlaat en kettingwiel sneller rijden.
Die snelle spullen
werden gekocht bij
een bromﬁetszaak
in de Beverstraat.
Uiteraard mocht dat
niet en als je dan
met 85 in plaats van
40 km/uur over de
Groene Hilledijk
en Beijerlandselaan ‘blitste’, keek
je wel regelmatig
achterom of niemand
van politiebureau
Sandelingplein je in
het vizier had.”

De Sparta gaf meer dan eens problemen. Foto Hans
Kranendonk

Lambretta
“Eindelijk werd ik 18 jaar en kon ik
werken aan de volgende stap, een
motorﬁets. Bij rijschool Blad aan
de Wolphaertsbocht werd gelest op
een Lambretta scooter, waarbij de
instructeur als passagier met een
eigen stuur achterop zat. Handenvol geld kostte mij de rijopleiding
niet, want toen ik na ongeveer acht
praktijklessen en zelfstudie van de
theorie examen deed, slaagde ik in
één keer. Ik had mijn motorrijbewijs. Geen beperkingen in pk’s of

kW’s zoals nu, het papiertje was in
die jaren geldig voor alle soorten
scooters én motoren. Examen
rijden ging toen anders dan tegenwoordig. De examinator reed vanaf
het CBR op de Walenburgerweg
achter je aan in zijn auto en sprak
onderweg steeds een korte route
met je af. Niks draadloos bluetooth
communicatiesysteem – nooit van
gehoord. Ik had trouwens ook geen
helm op. Voor de ‘snelle’ Zündapp
werd een kenteken aangevraagd,
waarna ik op de grote weg mocht
meedoen met het snelverkeer. Dit
hield maar even stand, want ik

Gerda van der Meer
reinvandermeer@caiway.nl
Dat gold ook voor de Groene Hilledijk. Foto verzameling Rein Wolters

voelde me beperkt en traag met die
snelle brommer/langzame motor.
De Zündapp kreeg een andere eigenaar en ik reed daarna op een heuse
Sparta 250 cc JLO tweecilinder.
Ook dat was eigenlijk nog maar behelpen, dus de eerste echte motoren
kwamen in beeld, achtereenvolgens
een Triumph Thunderbird uit 1952
en Triumph Speed Twin van 1955.”
Autorijbewijs
“Na de rij-ervaring met de motorﬁetsen op de grote weg had ik
het nodige gevoel opgedaan voor
deelname aan het snelverkeer. De
opstap naar het autorijbewijs was
heel eenvoudig. Alweer bij rijschool Blad volstonden vijf lessen
in een Fiat 850 om een extra stempel in het rijbewijs te krijgen en nu
kon ik ook met vier wielen de weg
op. Een periode vol van ‘toen was
geluk heel gewoon’, want je moest
regelmatig sleutelen aan je spullen
om het op de weg te houden en je
leed kou door de, in vergelijking
met nu, slechte motorkleding, maar
klagen deed je niet.’’
De bevindingen van Hans Kranendonk lopen bijna parallel aan
die van mij. Ik was 14 jaar toen
ik voor tweehonderd geleende
guldens een opgeknapte Sachsbromﬁets kocht. Ruim een jaar later ruilde ik die in voor een Batavus
met een enorme tank voor tien liter
brandstof. Zeventien was ik toen
ik een nieuwe Zündapp kocht bij
rijwielhandel Henk Westerhof in de
Rosestraat, voor 1098 af te betalen
guldens. Ook ik knoeide met een
opvoerset, waardoor mijn brommer
bijna 90 km/u reed. Drie jaar later
verkocht in mijn bromﬁets aan
Baartman. Ik kreeg er 375 gulden
voor. Toen ik 21 was, kwam een
auto mijn wereld binnenrijden, een
strontkleurige Volkswagen Ponton.
Uiteraard tweedehands, want een
nieuwe kon bruintje toen niet
trekken. De reparatie-ellende zal
ik u besparen. Het enige positieve
was mijn besluit voortaan nieuw
te rijden en dat is ruim vijftig jaar
later nog steeds het geval. Elke
twee jaar rijd ik nieuw en dat bevalt
me prima.
Reacties: reinwol@outlook.com
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
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GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

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

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

CU

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

De kleine lichtpuntjes maken het leven in deze
tijd net wat mooier. De Oud-Rotterdammer heeft
de afgelopen tijd veel vragen gekregen over
(oude) recepten om thuis lekker mee aan de slag
te gaan in keuken.
Onze lezers zijn op zoek naar die recepten waarmee zij de herinnering aan vroeger weer eventjes
op tafel kunnen zetten.
l
l
l

l

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

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

S��i�����
Ne���l�n���
�

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

www.lichtjessophia.nl

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6
Lid van
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Onze oproepjes nu oo

k bij

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

Veilinggebouw?
In 1945 vierde mijn oom zijn 12 1/2
jarig huwelijksfeest in Rotterdam,
ik dacht bij een veilinggebouw.
Wie herkent dit gebouw achter deze
familie?
G. Hofman
030-2939298
gyshofman@gmail.com

Fotoclub De Maasstad
Ik bestudeer de geschiedenis van fotoclub De Maasstad in Rotterdam, die
in 1929 is opgericht. Daarom zoek ik
contact met nazaten van de allereerste
leden, die rond 1930 lid waren. Ik
weet de volgende namen; de heren
H.M. Martijn (oud-voorzitter), W.H.
Verstegen, A.W. Ditters, H.H.J. Maat,
H. van Ingen, A. Algra, G. La Riviére.
Al het materiaal van vóór 1940 is bij
het bombardement verloren gegaan. Ik
ben heel benieuwd of er nog familie is
die ons (foto)materiaal uit die eerste
periode (1929-1945) zou kunnen
verschaffen, maar ‘jonger’ materiaal is
ook welkom.
R. van Agthoven
r.van.agthoven@kpnmail.nl
Muziekvereniging
Leuke foto van de RK muziekvereniging ‘Clemens – St. Michael’
uit Charlois. De foto stond in De
Oud-Rotterdammer van 16 november
(nr. 23, pag. 15, De gevoelige plaat).
De muziekvereniging begeleidde een
Sinterklaasoptocht in 1960 in de 1e
Pijnackerstraat, staat in de tekst. Als
tamboer (onder leiding van mijnheer
Notenboom) was ik lid van deze
muziekvereniging. Hoe zou het met de
andere oud-muzikanten zijn?
T. Bruyns
toniassen43@gmail.com
Twee vriendinnen gezocht
Ik ben op zoek naar twee vriendinnen,

Diny Punselie en Marian Passmann.
Ik weet niet zeker of ik de namen
hier goed heb geschreven. Wij waren
met z’n drieën vriendinnen in de
jaren 1959/’65, ongeveer. Ikzelf ben
van ‘49. Wij hebben bij elkaar op de
Lange Hilleweg op de lagere school
gezeten. Ik ben daarna naar de huishoudschool gegaan, Diny naar de hbs
en Marian naar de mulo. Wij waren
een echt team, maar ik kreeg verkering toen ik vijftien was en daarna is
het contact verwaterd. Ikzelf had het
niet zo best thuis en was veel bij Diny,
waar ik heel liefdevol werd opgevangen. Zij hadden een vakantiewoning
in Oostvoorne, waar ik veel mee
naartoe ging. Diny’s ouders hadden
een sigarenwinkel op de Goudsesingel, precies op de hoek. Ikzelf woonde
op de Dordtselaan. Diny en Marian
ook ergens in de buurt. Marian had
een broer, Henk, waar we veel lol mee
hadden. Ik zou graag willen weten
hoe het hen vergaan is in het leven.
Hun namen staan nog steeds in mijn
geheugen gegrift.
Elly Verhoeven
janenellybooster@gmail.com
Collectanten gezocht
De collecte van de Hersenstichting is
in 2022 van 31 januari tot en met 5 februari. Daarvoor zijn we op zoek naar
mensen die samen met ons collecteren
voor iedereen met een hersenaandoening. Een op de vier mensen heeft
een hersenaandoening. Denk daarbij
aan dementie, een beroerte, parkinson

Ja joh! Ken je deze krant ook
gewoon thuis krijgen?
Ja, dat ken!!!!
Zolang de vooraad strekt!

of hersenletsel na een ongeluk. Het
aantal mensen met een hersenaandoening blijft stijgen. En voor de meeste
aandoeningen zijn nog geen behandelingen die de aandoening kunnen
vertragen of stoppen. Patiënten moeten dus leren omgaan met de zichtbare
en onzichtbare gevolgen. Dit moet
stoppen. Want een hersenaandoening
zet je leven op z’n kop. En vroeg of
laat raakt het ons allemaal. Daarom
zet de Hersenstichting alles op alles
voor gezonde hersenen voor iedereen.
U kunt ook helpen! Word collectant
door mee te doen aan de collecteweek
in uw eigen woonplaats. U kunt zelf
aangeven waar en hoe lang u wilt collecteren. In een paar uurtjes maakt u
het verschil voor die 4 miljoen mensen
met een hersenaandoening.
Wilt u meer informatie of u aanmelden? Bel Lisette van Beekom via 0633323384 of via www.hersenstichting.
nl/collecte
Brommobiel
Wie heeft voor een aow’er een nog
goede 45 km brommobiel staan en wil
die verkopen tegen een minimumprijs.
Mijn normale rijbewijs is ingenomen,
dus ben ik zwaar gehandicapt. Met
een brommobiel kan ik samen met
mijn gehandicapte vriendin naast mij
nog wat genieten van die paar jaar die
wij nog leven. Bij voorbaat enorme
dank.
Jan Kroezen
kroezenjd@gmail.com
06-41921282

Met een vrachtauto op de Rotte
Op de foto ziet u mij, Chris Maasland, met vrachtwagen op de diep gevroren
Rotte voor mijn ouderlijk huis aan de Rottekade 125. Het was een van de
strengste winters, zoals we die niet meer kennen, 4 februari 1963. Ik was hier
24 jaar, de datum staat nog achterop de originele foto. Die winter stonden
de ijsbloemen aan de binnenkanten van alle ramen en lag er een dik pak ijs
op de Rotte. Zo dik, dat je er met de vrachtwagen van zo’n 5500 kilo op kon
rijden. Althans, ik schatte goed in dat dat wel kon. Ik kwam destijds veel op
Goeree-Overﬂakkee met de vrachtwagen. Dan moest je overvaren met de
grote autopont over het Haringvliet van Hellevoetsluis naar Middelharnis.
Daar lagen toen ook bergen kruiend ijs van wel 2,5 meter hoog, waarin we
nog vastgelegen hebben met de pont. Ik hoop dat er toen mensen bij waren
die dat misschien nog wel op de foto hebben gezet. We lagen daar toen
letterlijk vast tussen de ijsbergen in Nederland! Misschien zijn er nog meer
mensen met foto’s hiervan? Ik zou het erg leuk vinden dit te weten te komen.
Stuur maar een mail met foto en/of bericht naar chris.1939@kpnmail.nl
Chris Maasland
Bleiswijk

BEGIN 2022 GOED...

NIEUWJAARSACTIE!
Neem een abonnement (26 edities) op
De Oud-Rotterdammer samen met het boek
Korps de Baas voor het bedrag van € 74,95
Abonnement te bestellen via: www.deouderotterdammer.nl
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Budget uitvaa

De laatste vijand, 978-94-6403-143-0
Het boek, ISBN

90
010 - 245 70 tvaart.nl

Snoek.

‘Seven Club’ of

Oplage: 122.000 ex.

Nog even en dan
is het zover:
de 103e Nijmeegse
Vierdaagse! Van 16
tot en met 19
juli . Al jaren een
groot feest,
zo niet het grootste
feest:
Internationale Vierdaagse de
Afstandsmarsen van
Nijmegen.
De Rotterdamse
politie heeft
al jaren een warme
band met
het festijn.

o.a.:

Anita Meijer
Pag. 5

bij Boekhandel

De Oud
Rotterdamse poli

010 418 23 33
| www.hess.nl

Elke donderdag
OPEN INLOOPDAG
16 uur bij de MPO,
van 10Energieweg 7,
IJsselstein

met mogelijkheid

tot verkoop of veiling

030-6063944

/ www.mpo.nl

UW VERTROUWDE
JUWELIER

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS

5, 3069 EA ROTTERDAM

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR----------

--------

Uw senioren speciaalzaa

k

SLINGE 145, ROTTERDAM,
Tel. 010 - 2930165,
E-mail: l-v-o@planet.nl
T: 010 421 55
03

Openingstijden: di t/m
za. 09.30 - 17.00 uur
internet: www.lammersenvano
ossanen.nl
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TANTE POST
IJssie piepen
Ik weet het juiste jaar niet meer. Het
was een strenge winter. Ik woonde aan
het Eiberpad 21 in tuindorp Vreewijk.
Na op de Valkeniersweg op de sloot
veel geschaatst te hebben, kwam de
dooi. Dus dat werd een andere sport:
ijssiepiepen! Op de schotsen van de
ene naar de andere kant. M’n ouders
hadden mij verboden dat te doen.
Maar ja, het was toch wel heel spannend. Dus deed ik er vol overgave en
lol aan mee. Toen verscheen er een
artikel in ‘Het Vrije Volk’. Wij hadden
thuis de krant ‘De Rotterdammer’.
Een buurmeisje kwam naar mij toe
en zei: “Je staat in de krant. Een grote
foto met opschrift ‘De jeugd bezig op
de Valkenierswegsloot’.”
Dus ik vroeg de krant, rende naar huis
en riep: “Ik sta in de krant!” M’n oudere broers, beiden invalide en twaalf
en tien jaar ouder dan ik, vonden het
geweldig. Maar m’n ouders niet. Wat
dom van mij, hè. Ik verraadde mezelf.
En kreeg straf. Na school binnen blijven. Ik denk nog vaak terug aan m’n
jeugdjaren. Geweldige tijd.
Jannie Eering-den Hartog
0186-785028
Maatje 41
Samen met mijn twaalf dagen oudere
neef logeerde ik tijdens een koude
winter in de jaren zestig bij opa en
oma. Dat gebeurde wel vaker. Maar
die keer sliepen we eens niet in de logeerkamer, maar op zolder. Nog zo’n
ouderwetse, die alleen met een houten
ladder te bereiken was. En zo’n luik
dat je moest openen. We kregen een
teiltje water mee, zodat we ons ’s ochtends konden opfrissen. Daar kwam
weinig van, want, wat denk je, het was
één bonk ijs geworden. Dat zorgde
natuurlijk voor de nodige hilariteit.
Ik kan me niet herinneren dat we ooit
nog op die zolder geslapen hebben.
Wel ‘gewoon’ in de logeerkamer.
Ik kijk terug op een ﬁjne jeugd met

Schaatsen op de straat?
Weet u het nog, de winter van 1979,
toen in februari van dat jaar de vorst
goed in de grond zat en het begon te
ijzelen? Daardoor kwam er een laag ijs
op de straatstenen en het asfalt te liggen.
Wel, kijk eens aan, ijs voor de deur! Het
duurde niet lang of de eerste jongens
verschenen met schaatsen. En rijden
maar jongens. Het was wel oppassen
geblazen, want ging je met de schaats
door het laagje ijs, dan wilde je nog
wel eens een rare duikeling maken. Je
zag sommige jongens of meiden vreemde capriolen maken. Wat had de jeugd een plezier. Maar niet alleen de jongeren
genoten, want kijk maar op de foto. Het zijn een vader en een moeder die ook de kriebels kregen en de schaatsen van
zolder haalden om ook even mee te doen. Kijk eens wat een mooi plaatje fotograaf Jan den Hengst ervan heeft gemaakt.
Prachtig toch. De foto is gemaakt op het Noordeinde van Aarlanderveen, het dorp waar we vele jaren hebben gewoond.
Zelf heb ik ook een ﬁlmpje gemaakt van die bijzondere gebeurtenis, schaatsen op straat. Zoiets gebeurt niet elk jaar.
Toch heb ik dat wel eens meer meegemaakt, maar dat is wel heel lang geleden. Ik was toen net zeven jaar. Het was in de
winter van 43-44. Toen had het ook zo geijzeld, zodat de buurt Beijerlandsestraat/Beukelaarstraat ook op de schaats ging.
Dat was dus op Hillesluis in Rotterdam-Zuid. Ik heb vandaag nog aan mijn oudere neef Klaas van Buren gevraagd, of ik
het mij goed herinnerde dat hij toen ook op de schaats ging. Ja, dat klopte helemaal. Mooi om nog met iemand over die
gebeurtenis te kunnen praten.
Simon Fousert (simontini@hotmail.nl)
veel dierbare herinneringen. Kleding
werd nog op de groei gekocht. Dotten
watten in de veel te grote schoenen.
Een les voor de toekomst. Want toen
ik als tiener mijn eerste paar schaatsen
kocht van ‘mijn krantenwijk’, zorgde
ik er wel voor dat ik ze ook op de
groei kocht. Wist ik veel dat ik al uitgegroeid was. Maatje 41 toen en dat is
tot nu toe zo gebleven. De maat die ik
kocht? Haha 45! Nou ja, met een paar
extra dikke sokken aan had ik er toch
nog jarenlang plezier van.
Henk Vermeulen
hsmm@live.nl
Sneeuwherinneringen
Ik ben opgegroeid in de Eerste Schietbaanlaan (lage nummers), waar indertijd twee rijstroken waren rondom
een pleintje. Kort na de oorlog had
het ﬂink gesneeuwd en waren er veel

kinderen aan het sleeën. In de straat
was slechts één auto geparkeerd en
die was van mijn vader (een Pontiac
uit 1929). Hij besloot de kinderen te
helpen. Aan de achterbumper werd
een trein van circa acht sleeën achter
elkaar gemaakt en daarmee reed hij
enkele rondjes om het pleintje.
Op nummer 15 van de Schietbaanlaan
zat een speelgoedwinkel, die beheerd
werd door een aardige vrouw van
Duitse afkomst. Boven haar woonde
een weduwe, die vanwege haar afkomst een hekel aan haar had en haar
altijd beschimpte. Ik hoorde daar thuis
afwijzende opmerkingen over en besloot samen met enkele vriendjes een
wraakactie te ondernemen. Het had
weer ﬂink gesneeuwd en we rolden
een grote sneeuwbal van circa 1 meter
diameter. We belden bij de buurvrouw
aan en duwden de sneeuwbal naar
binnen in het portaaltje onderaan de

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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

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

Te incasseren van IBAN
tnv
Handtekening:

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

trap en trokken daarna de deur dicht.
We hebben nooit vernomen hoe dat is
afgelopen.
Philip Ham
pjham@outlook.com
IJsbloemen
Ik herinner me de strenge winters in
de jaren vijftig en zestig nog goed. De
ramen waren van enkel glas en stijf
bevroren, maar hadden wel prachtige ijsbloemen. Naar bed gaan was
geen pretje. Mijn dekens waren maar
dun, dus lag ik behoorlijk te rillen.
Gelukkig had mijn vader zo’n zware
duffelse jas, die hij ‘s avonds op mijn
voeteneinde legde, zodat ik lekker
warm kon slapen. Maar ‘s morgens
ging hij werken en dan miste ik die
lekkere jas. Mijn vader werkte in de
bouw en als hij ‘uitgevroren’ was,
kwam hij naar huis. Hij nam altijd wit-

te boterhammen met suiker en een ﬂes
thee mee. Het was voor mij dan feest,
want dan mocht ik die opeten. En de
thee was inmiddels ijsthee geworden.
Ja, in de jaren vijftig bestond er dus
al ijsthee.
Ria van Heusden-Albert
riavanheusden1946@gmail.com
Koude billen
We zijn een gezin van heerlijk
genieten, ook van het schaatsen. Mijn
man, toen nog dochtertje en ik. Ook
zij kreeg het al vroeg mee. Als het
nog niet hard genoeg had gevroren,
zochten we een ondiep slootje. Maar
het was natuurlijk geweldig als de
Rotte was dichtgevroren. Dan gingen
we daar schaatsen, zover als je het vol
hield en dan weer terug op je tandvlees met pijnlijke spieren en schenen.
Dat werd ‘s avonds nog erger, maar
kon de pret niet drukken. Lang leve de
lol. Nou die kwam op de weg terug.
De veter van mijn man was losgeraakt. Hij vond een paaltje of zoiets,
waar hij zijn voet op kon zetten. Voet
omhoog en terwijl hij bezig was horen
we ineens krrrrrr... Ja hoor, hij was uit
zijn broek gescheurd. Op de naad, van
voor naar achteren. Ik heb een hele
tijd met gekruiste benen gestaan, want
ik kreeg zo de slappe lach, ik kon niet
meer stoppen. Ook mijn dochtertje
kwam niet meer bij. En geen lange
jas aan, dus de wind had vrij spel
(gelukkig wel een onderbroek, helaas
geen lange). Het was niet meer zo
ver van huis, maar achteraf viel dat
toch een beetje tegen. Ondanks zijn
kapotte broek en koude billen was het
een dag om nooit te vergeten. Hij nam
thuis een heerlijke warme douche en
mijn dochtertje en ik zorgden voor een
lekker bakkie en chocolademelk met
wat lekkers. Het is nu een dierbare
herinnering, maar een heel mooie.
Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl
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Tante Postbus
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gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Gerard Verkroost dat er geen
trein reed op de Pretorialaan en
slechts een stoomtreintje in de
Rosestraat. Op de Pretorialaan
lagen echter wel degelijk spoorrails, weliswaar niet voor een
intercity of stoptrein, maar wel
van het havenspoor; net als over
de Putselaan, de Brielselaan en
de Rosestraat bijvoorbeeld.
Ook bij Ph.J. Ham speelt het
geheugen hem parten. Hij laat
bioscoop Luxor van de Kruiskade tijdens het bombardement
van mei 1940 verloren gaan,
terwijl het pand er zelfs nu nog
staat. De naam van bioscoop
Lutusca was volgens hem
opgebouwd uit de beginletters van Luxor, Tuschinski en
Scala. De ‘Lu’ komt echter van
bioscoop Lumière, die wel werd
verwoest. Dit alles neemt niet
weg, dat ook mijn geheugen mij
weleens in de steek laat.

Ik was na jaren weer eens in
Hotel New York geweest. Een
oude kennis van buiten de stad
kwam op bezoek. En zoals een
Parijzenaar alleen de Eiffeltoren
beklimt als hij bezoek krijgt,
zo wilde ik mijn oud-collega
dit Rotterdam laten zien. Toen
de lunch op was en wij luid en
opgetogen de herinneringen
hadden opgehaald, reed hij weg
en daar stond ik buiten alleen.
Bij de plaats waar het Heen-enWeer-Bootje vroeger kwam. Ik
was opnieuw 14 jaar. En zag
mijn ouders weer. Stil keek ik
over het water en de golfjes
zongen met mij mee: “Laat
mij alleen, alleen met al mijn
verdriet. Het is beter dat ik nu
geen mensen zie.”

Eigen schuld, dikke bult
De dag voor kerst is in Duitsland een belangrijker dag dan
kerst zelf. Half jaren tachtig
ging ik als containervervoerder
juist die dag in de fout. Wij
kregen opdracht een container
te beladen in Hamburg. Toen de
chauffeur arriveerde, begreep
hij al, dat dit niet goed zat. ‘Geschlossen’ dus. In het Duits gilde een dame (nou, een dame?):
“Geef me je chef eens even.”
Ze raasde hoe het mogelijk was,
dat op deze dag een container
geplaatst werd, waarop ik
reageerde met: “Kapo, zweite
abteilung, abmarchieren.”
“Was?”, brulde ze, want ze wist
dat ik haar vergeleek met een
concentratiekampbewaakster.
“Container afkoppelen”, gilde
ze, “en 3 januari terugkomen.”
Een schadepost van zeker 1500
gulden. Maar het was eigen
schuld, dikke bult, ik had me
moeten inhouden. Een les voor
het leven.

Anton de Man (ademan@
planet.nl)
Geheugen
In De Oud-Rotterdammer van
12 december 2021 schrijft Jan
Dammes dat zijn geheugen
5hem weleens
6 in de steek
7 laat.
Hij is niet de enige. In dezelfde
13
rubriek Tante Post schrijft

Kerstboomlampjes
Ook bij ons branden nog ieder jaar de oude kerstboomlampjes van Philips.
Mijn zus (91) werkte in 1948 op de administratie bij de Firma Stokvis aan de Westzeedijk.
Daar kon ze met kortiing o.a. artikelen van Erris en Philips kopen. Voor ons thuis heeft zij de
kerstboomlampjes van Philips gekocht. Het was ook een snoer met zestien stuks en twee losse
reservelampjes. In februari 1963 ben ik getrouwd en heb de lampjes meegekregen. Inmiddels zijn
wij 58 jaar getrouwd en branden de lichtjes nog elk jaar in onze kerstboom. Dus nu reeds 63 jaar.
Wat een kwaliteit. Voor de zekerheid kopen we na de kerst nieuwe lampjes als reserve.

Jan Oudenaarden
janoudenaarden43@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!
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Voor de eerste puzzel van het jaar hebben we weer vijf prijzen
klaarliggen. De prijswinnaars krijgen ieder een exemplaar van het
boek over het bijzondere leven van zangeres Rita Young, opgetekend door Rein Wolters.
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42er bij de papieren versie
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De
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was
krant van het jaar iets mis. De verkeerde versie werd geplaatst en daardoor klopten cijfertjes en lettertjes niet meer.
44
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We hebben daarom ditmaal alle oplossingen goedgekeurd en de winnaars geloot uit alle inzendingen.
47
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Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw inzending bij ons binnen is voor donderdag 20 januari 12.00
uur. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U
kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Noord-Holland; 55. akkerbouwgewas; 56. pilaar (obelisk; 57. gedroogde graanhalmen; 59. steekvlieg;
60. iemand zonder moed; 62. veerkrachtig; 63. land omringd door water; 66. duinheuvel; 67. natuurgebied; 69. uitroep van een schildwacht; 71. bergweide; 73. geneesproces (therapie); 74. sprookjesfiguur; 75. om het genoemde; 78. biljartstok; 80. feestelijke kleding; 82. rijkstelegraaf (afk.); 85. Greenwich-tijd (afk.).
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Horizontaal 1. historisch automerk; 7. oorspronkelijke bewoner van Amerika; 12. arrondissement
(afk.); 13. slaapverschijnsel; 14. opstootje; 15. dierengeluid; 17. Duits automerk; 19. waterstand
(niveau); 21. voetbalclub uit Alkmaar; 22. voertuig; 24. zoete lekkernij; 27. insect; 28. autoped; 30.
cilinder; 31. Spaanse uitroep; 32. vangwerktuig; 33. lidwoord; 35. pauselijke driekroon; 37. Pan American Airways (afk.); 38. plaats in Drenthe; 41. soort kikker; 42. metaalbewerker; 44. een eik van schors
ontdoen; 46. ontstekingskoord; 47. wild zwijn; 48. plaats in Noord-Brabant; 49. plaats in Noord-Hol-
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

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

€ 14,95

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven
van zangeres Rita Young uit Vlaardingen. Al vijftig jaar treedt zij op en
ze stond op het podium met bekende
artiesten als Ben Cramer, Lee Towers
en Saskia en Serge. Ook organiseerde
zij het Vlaardingse Songfestival waar
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans
Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’. Rein
Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, die als
zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen.

€ 15,95

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

€ 14,95

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

€ 14,95

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

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotterdam-zuid dat we nu vooral kennen van
het winkelcentrum Zuidplein, maar
na het bombardement van 1940 werd
gebruikt voor de bouw van noodwoningcomplex het Brabantse Dorp aan
het Zuidplein. Een dorp met een cultureel centrum, een kerk en
diverse verenigingen, dat in de jaren ‘60 werd afgebroken. Ook
aandacht voor o.a. het Ikazia-ziekenhuis.

€ 14,95

Rotterdam Oude en Nieuwe
Westen Middelland Dijkzigt
Scheepvaartkwartier in 20e
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam
van zeg maar tussen de Westensingel en
de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s
van boerderijen van weleer. In het boek
ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue.
Misschien ook die van u!

€ 14,95

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

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 29,95

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

Ja, ik bestel:
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland
Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw . . . . . . . . . . . . . .
Rotterdam Zuidplein en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Korps de baas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kanjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

€
€

14,95
14,95

€
€
€
€
€
€
€
€

14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
29,95
15,95
24,95

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

Email:
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Dinsdag 11 januari 2022

