
Mijn werkleven begon in 1956 
toen ik vijftien jaar oud was 
en in dienst trad van de heer 
van der Linden, die vanwege 
zijn voorliefde voor vrouwen 
de kippendief genoemd werd. 
Ik werd aangenomen als leer-
ling tegelzetter. Van zeven 
uur in de ochtend tot half 
vijf in de middag met twee 
tussenpozen van een half uur 
was ik aan het werk bij de 
flats achter de Lijnbaan. 

De ACB, van Vliet en van Dulst en 
van Eesteren waren de hoofdaanne-
mers van de acht en twaalf verdiepin-
gen flats. Het werk hield in dat ik acht 
tegelzetters aan de gang moest houden 
door hun specie, water en tegels te 
brengen zodat zij ongestoord zonder 
tekort aan materiaal door konden 
werken. Soms waren dat ‘mouwtjes’ 
met natte kalkcementspecie die op de 
schouder op een laddertje aangedra-
gen moesten worden, de smurrie liep 
daarbij mijn nek in. De tegels moesten 
eerst een tijdje in het water hebben 
gelegen omdat droge tegels weer van 
de muur vallen. Ook moest ik van de 
pas getegelde toiletten, douchecellen 
en keukens de voegen volpoetsen met 
een mengsel van duinzand en Portland 
cement. Dan nog af en toe zo’n 30 
zakken cement van 50 kilo van een 
vrachtwagen afhalen en in een garage 
leggen, ikzelf woog ongeveer 60 kilo 
en was een één meter vijfentachtig 
lange slungel. Ze noemde mij vijf-
duimer! Al met al bleef er geen tijd 
over om mij het vak van tegelzetter te 
leren en werd ik meer als opperman 
gebruikt. De bouwpolitie en de ar-
beidsvoorwaarden bestonden nog niet. 
Mijn loon was 15 gulden in de week 
dat na gebleken geschiktheid met 5 
gulden werd verhoogd.

Grappenmaker
Natuurlijk was er ook een grap-
penmaker die zijn ‘bijdehandheid’ 
wilde tonen door een nieuweling in 
de maling te nemen. Hij vroeg mij 
een kruiwagen tegels van de lier af te 
halen op de achtste verdieping en had 

de kruiwagen expres vól op de kop 
geladen. Voor wie nog nooit met een 
kruiwagen heeft gereden lijkt het een 
makkie, maar met een zwaar op de 
kop geladen kruiwagen valt dat nog 
niet mee, vooral als je nog jong en 
onervaren bent. Doordat het platform 
van de lier en de steiger een stukje 
ongelijk waren sloeg de kruiwagen 
dan ook om en met groot kabaal vie-
len de pakken tegels door de ijzeren 
pijpen van de steiger heen en kwam 
de uitvoerder er op af. Gelukkig kreeg 
de ‘bijdehanterik’ een uitbrander want 
daar had hij mij niet de opdracht voor 
mogen geven.

Te laat
Daar ik van Rotterdam zuid met tram-
lijn twee naar de Coolsingel moest, 
ik moeite had met uit bed komen en 
de brug naar het Noordereiland vaak 
open stond kwam ik regelmatig een 
beetje te laat, wat gemopper van de 
voorman opleverde. Ik noemde hem 
Peukie, een man die constant met een 
onderaan zijn bovenlip geplakte si-
garettenpeuk de tegels tegen de muur 
zette. Elke dag had hij nadorst van de 

avond ervoor die hij in de kroeg door 
bracht. Zijn vingers waren krom in 
de tegenrichting van de gewrichten 
van zijn vingers door het vele jaren 
hard duwen tegen de tegels met dikke 
specie om ze netjes te plaatsen. Te-
genwoordig worden de tegels geplakt 
met tegellijm en zijn de muren netjes 
vlak gemetseld in plaats van een ruwe 
muur, wat een stuk gemakkelijker is.
De schaft vond plaats in de schaftkeet 
waar de meeste werklui in de ochtend 
een fles koude thee in een emmer 
water hadden geplaatst, die op een 
hete potkachel stond. Ook ik deed dat. 
In de eerste schaft om negen uur at ik 
al mijn twintig boterhammen al op en 
dronk mijn fles leeg. Het beleg was 
meestal hagelslag, gekleurde muisjes, 
speculaasjes, berenspek(ontbijtkoek) 
en af en toe kaas of een met melk 
verdund gebakken ei, we hadden het 
niet zo breed thuis.
De middagschaft was om half één en 
omdat we dan toch beneden waren 
nam ik de tijd om naar het toilet te 
gaan. Het was een houten keetje en 
binnen op de deur stonden “gedichten” 
zoals: ‘Poep je niet dan rust je toch’, 

‘Komt de baas je roepen dan zit je 
toch te poepen’ of ‘Hier in deze cel 
draait men worsten zonder vel’. Dat 
was lachen!

Stopverf
Dan in de middag weer aan het werk, 
de tegelzetters waren goed bevoorraad 
dus de voegen vol poetsen. Dat was 
een eenzijdig, vervelend en vermoei-
end werk dus af en toe ging ik naar de 
galerij om wat uit te blazen. Op een 
keer keek ik over de balustrade en zag 
ver beneden mij aan de achterkant 
van de Lijnbaan waar een restaurant 
gevestigd was een raam op een kier 
open staan. Het zag er naar uit dat er 
een pan met aardappelen stond droog 
te stomen. Uit balorigheid nam ik een 
stuk stopverf dat hier en daar door de 
glaszetter was achter gelaten, rolde 
een balletje en mikte het tot mijn ver-
bazing met een mooi boogje precies 
tussen de kier van het raamkozijn de 
pan in. Ik schrok er zelf van. Later 
besefte ik dat die hele pan aardap-
pelen erg vies zal hebben gesmaakt 
en dat er vele klachten van de klanten 
naar de kok zullen zijn gegaan. Wat 

een paar dagen later ook bleek want 
de uitvoerder kwam de schaftkeet in 
tijdens de ochtendschaft en vertelde 
dat er klachten waren van het betref-
fende restaurant en wie er daarvoor 
verantwoordelijk was. Ik hield mijn 
mond stijf dicht en heb het nooit tegen 
iemand verteld.
Het werk ging mij steeds meer 
vervelen. Gelukkig werd de zoon van 
de baas een keer zo kwaad dat hij mij 
naar huis stuurde. Dit omdat ik vijf 
minuten eerder was gaan schaften en 
hij zonder specie stond, ha ha wat was 
ik blij! Inmiddels was ik zeventien 
jaar oud, ging een monsterboekje 
halen en monsterde aan op de Nieuw 
Amsterdam als liftboy bij de Holland 
Amerika Lijn.
Nu zovele jaren later heb ik toch wel 
een beetje spijt en verontschuldig mij 
hierbij voor mijn kwajongensstreek 
aan de kok, de klanten en de eigenaar. 
Een beetje laat maar ja, nogmaals 
sorry.

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com
tel. 06-49740888
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4295,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3450,-010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

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.

Wij zijn gewoon geopend!
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer 
verschillende veilingen waaronder een Kunst-  
& Antiek, Design en een Juwelen & Horloges 
veiling. Ook uw objecten veilen we graag.
 
Neem gerust contact op met onze deskundige 
medewerkers. Zij beoordelen geheel vrijblijvend 
of uw objecten geschikt zijn voor veiling en 
hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft  te doen

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

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

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

De boeken Groot Rotterdams Molenboek deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2

info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en WestDeel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk! Gratis thuisbezorgd!

Voordelig uw vriezer vullen met 
vriesverse maaltijden, vlees, 
groenten, snacks, ijs en meer door 
uw Diepvriesman Frank Husselman
Hij komt het gratis bij u
thuisbezorgen. Bel: 06 349 020 84

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

>   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 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN

Gebruikt u bloedverdunners? 
Vraag dan de gratis  

Antistollingspas aan.



Zoals reeds aangegeven is de kerk 
rond 1930 gebouwd. In een van de 
blaadjes, die in Hillegersberg regel-
matig verschijnen, stond ongeveer 
een jaar geleden een bericht dat M&P 
Smulders, fabriek van suikerwerken, 

gevestigd aan de Ceintuurbaan, een 
aardige som geld had gedoneerd voor 
medefinanciering van de kerk. Dit 
werd opgevoerd als ‘kas surplus’. 
Mijn vader was een van de directeu-
ren en zat in de jaren vijftig en zestig 

in het kerkbestuur.

Gevorderd
Achter de kerk was de 
Tarcisius lagere school 
en ulo gevestigd, die 
ik daar doorlopen heb. 
De meisjes hadden de 
ingang aan de linker-
kant en de jongens 
aan de rechterkant. 
Beide ingangen werden 
gescheiden door de 
gymzaal. De school en 
de gymzaal waren in de 
Tweede Wereldoorlog 
door de Duitsers gevor-
derd voor onderkomen 
van Duitse soldaten. 
Een aparte ingang was 
gevestigd aan de Adri-
aan Paauwlaan, voor 
de kleuterschool waar 

juffrouw Dartee in mijn kleuterjaren 
de scepter zwaaide.
Naast de hoofdingang van de kerk 
was een kleine bibliotheek waar wij 
wekelijks boeken leenden. Links 
daarvan de woning van de directeur 
van de school, de heer Rogier, een 
gezette stugge man die leerlingen die 
wat hadden uitgevreten een ‘sappige 
bellefleur’ uitdeelde.

Bruidsmeisje
Aan de Statenlaanzijde van de kerk is 
nog een ingang met een trap waar een 
kapelletje zit dat gebruikt werd voor 
de dagelijkse mis voor de geestelij-
ken van de kerk. Daarnaast, aan de 
rechterkant op de hoek, stond de pas-
torie (Isaäc van Hoornbeeklaan) met 
in de woning ook een klooster(tje). 
Een paar jaar heb ik als misdienaar 
in de kerk gediend. Naast de missen 
waren er natuurlijk ook begrafenissen 
en trouwerijen. Tijdens een van die 
trouwerijen liep ik voor het bruids-
paar de kerk in, met achter mij een 
bruidsmeisje die zo’n zes jaar jonger 
was dan ik. Toen ik in 1979 trouwde 
met mijn huidige vrouw, bleek uit een 
foto die destijds gemaakt was, dat zij 
het bruidsmeisje achter mij was.

Bliksem
Tijdens een hevig onweer in 1991 
was de bliksem ingeslagen in de 

torenspits, die daarna van de toren 
moest worden gesloopt in verband 
met instortingsgevaar. Helaas is die 
nooit meer herbouwd.

Appartementen
Inmiddels zijn er 24 appartementen in 
de kerk gebouwd met een parkeerga-
rage eronder. De buitenkant van de 
kerk is zoveel mogelijk intact geble-
ven, daar de kerk als monument is 
aangemerkt. Ook de binnenkant heeft 

nog veel van de vroegere details. 
Zo is het koor achterin behouden 
gebleven en ook het altaar alsmede 
het doopvont zijn nog aanwezig.

Ik hoop zo een bijdrage te hebben 
kunnen leveren aan de prachtige 
luchtfoto.

Ton Smulders
smulders026@gmail.com

Luchtfoto herinnert aan school en kerk 
Graag reageer ik op de luchtfoto van juli 1965 in De Oud-Rot-
terdammer van 11 januari van de Bergse plassen en Kleiweg-
kwartier met als middelpunt de Christus Koningkerk. Geboren 
in 1950 op de Statenlaan 26, waar ik ook ben opgegroeid, wil ik 
hierbij wat herinneringen ophalen. 
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Bergse Plassen, 18 juli 1965 Kleiwegkwartier met de Bergse Achterplas (C)Roel Dijkstra-Vlaar-
dingen – Foto Bart Hofmeester  

CCtjeCCtje

Zo schijnt er weer woningnood te zijn. 
Nou, daar weten wij nog alles van. Toen 
ik zo rond de jaren zestig zo nodig in het 
huwelijksbootje wilde stappen, zat er 
niets anders op dan bij mijn aanstaande 
schoonmoeder op de bovenverdieping 
te gaan wonen. In de Goereesestraat om 
precies te zijn. Nu zou je denken wat een 
gedoe, maar ik kan er geen kwaad woord 
over zeggen. Wij vermaakten ons best in 
die twee kamertjes met een heel klein keu-
kentje. Je wist niet beter, net wat u zegt. Na 
een jaar of drie wisten wij te ontsnappen, 
je wilde toch “op je eigen”, en konden wij 
een huisje kopen in IJsselmonde, op de Be-
neden Rijweg, voor zesentwintig duizend 
gulden. Daartoe sloot ik een hypotheek af 
van negentig procent van de koopsom, de 
rest moest je zelf bij mekaar prakkiseren, 
een hypotheek met een levensverzekering, 
ik dacht dan ook dat ik van die schuld 
van ze lang zal ze leven niet meer af zou 
komen.
Voor de jeugdige lezertjes, die bedragen 
waren voor die tijd stevig, maar als je 
durfde was het te doen.

Als die kinderen nu een huis willen kopen 
hebben ze aan twee ton niet genoeg. En dat 
zijn dan Euro’s, en dat is dus, ja, ik reken 
nog wel eens terug, 440.000 piek! Dat is 
toch absurd! Dat kunnen beginnende jon-
gelui toch nooit betalen? En dat krijgen ze 
bij de bank toch ook nooit geleend? Want 
u weet het, de bank leent je een paraplu, 
maar als het gaat regenen moeten ze hem 
weer terug hebben. ( En als ze zelf in de 
sores komen te zitten helpt ons belasting-
geld ze er wel weer uit, maar daar gaat het 
nou niet over.) Dat de halve stad inmiddels 
in handen is van een soort Onroerend goed- 
Mafia ( ja, dat is met één F), daar gaan de 
gemeenten “wat aan doen” las ik laatst in 
de krant. Nou, ik denk dat je een jaartje of 
twintig te laat bent jongens.

Dat is dus echt wel een gekte van deze 
tijd. Is er ooit een tijd geweest dat onze 
belastingdienst “de boel niet aan kon”? 
Dat schijnt zo te zijn. Ondanks het feit 
dat daar een genie als de heer Wiebes aan 
de knoppen heeft gezeten. Als ik mij niet 
vergis was hij de bedenker van het briljante 

afvloeiingsplan waar alle oudere en door 
de wol geverfden gebruik van hebben ge-
maakt, zodat er bij de dienst geen kennis en 
kunde meer over was. En als een land over 
een niet functionerende belastingdienst 
beschikt is het de instorting nabij.
Aan mij zal het trouwens niet liggen want 
ik betaal me nog steeds blauw, op mijn 
twee en tachtigste, vooral over geld dat ik 
over heb nadat ik er al belasting over heb 
betaald.

Het is mij trouwens ook niet uit te leggen 
dat je nul rente over je spaargeld krijgt, wat 
zeg ik, dat je er voor moet gaan betalen! 
Ik geloof niet dat er wat dat betreft ooit 
een gekkere tijd is geweest. En dan hoor ik 
sinds kort van “Flitsbedrijven”. Je bestelt 
je boodschappen bij zo’n instelling, en 
jongens op een fietsje, die, dat wil ik met u 
wedden, onderbetaald worden, brengen die 
bestelling dan BINNEN TIEN MINUTEN 
bij u thuis. Wie wil er zoiets? Wie heeft er 
zo’n haast? Die bedrijfjes openen op aller-
lei plekken in de stad “dark rooms”, alleen 
het woord al, waar de te bestellen goederen 
worden opgeslagen, en zo tegen de avond 
is het daar een gaan en komen van “Flits-
bestellers”, wat veel overlast geeft in zo’n 
buurt, maar ja, dan moet je daar maar niet 
gaan wonen. Dat zeggen ze ook tegen de 
mensen die een huis hebben rond Schiphol. 

Een van de vorige directeuren van dat 
vliegveld, ik meen de voorlaatste, was 
eigenlijk hersenchirurg, of zoiets, maar dat 
weerhield hem er niet van om telkenjare te 
liegen en de boel te belazeren waar het de 
cijfers van geluidshinder en ander ongemak 
betrof, en dat bij zijn afscheid ook nog 
vrolijk te bekennen.

Ik beloof u dat ik de volgende keer nog wat 
bizarre voorbeelden ga geven van dingen 
die alleen maar in deze tijd plaats hebben.

Is het altijd zo geweest?
Zo langzamerhand zult u het wel van mij weten, ik vraag me gedurig af 
wat voor een idiote tijd het is waarin wij leven. En dan meer speciaal, is 
er al eens eerder zo’n idiote tijd geweest, zodat wij alleen maar denken 
dat we iets bijzonders beleven. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de idi-
otie van alle tijden is en wij helemaal niet zoiets speciaals meemaken.
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De Statenlaankerk, nog met spits, en de ingang aan de zijkant 
naar het kapelletje
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

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

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitbaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebsdk01 6-daagse busreis
All Inclusive in de Eifel

vanaf p.p.

€ 399www.dejongintra.nl/eblof046-daagse busreis
Moezel en Rijn

vanaf p.p.

€ 479www.dejongintra.nl/ebebr026-daagse busreis
Frankenland en het Steigerwald

vanaf p.p.

€ 67910-daagse busreis
Zwarte Woud en Frankrijk

Vraag onze nieuwe brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 379www.dejongintra.nl/ebwil016-daagse busreis
Sauerland

www.dejongintra.nl/ebend02www.dejongintra.nl/ebend02

 DE R VAN 
 IN DE MIDDAG 

MA T/M VRIJDAG  
13.00 - 16.00 UUR

Vliegtuigafhandelaar Aviapartner op Rotterdam 
The Hague Airport (RTHA) zoekt personeel!

Heb jij een passie voor de luchtvaart, werk je graag wisseldiensten 
(geen nachtdienst) en kun je te allen tijde RTHA bereiken?

Dan zoeken wij jou! Medewerkers Bagage; Platform; Passage en meer!
Ook kun je bij ons aan de slag als vakantiekracht.

Laagdrempelig solliciteren via vacature.nl@aviapartner.aero
Kijk voor de omschrijving op www.aviapartner.aero/jobs onder kopje The Netherlands

OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 6,0010 kilo

Frieslanders    

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 6,0010 kilo

Frieslanders    
WANTED!

JIMI HENDRIX FOTOSJIMI HENDRIX FOTOS
genomen tijdens zijn live concert in de

Ahoy Hal te Rotterdam op vrijdag 
10 november 1967.

univibes@tiscali.it

bandjeverstandje.nl

voorraad

>3.000
24 uursservice

tel. 06-53 438 087

Zolang het nog kan 
profiteer ervan! 

De landbouwtransitie is niet alleen een zaak voor 
boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen 
wij als burgers zélf verantwoordelijkheid voor 
de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken 
samen met boeren die natuurinclusief voedsel 
produceren en herstellen het landschap.

Zorg jij voor nog meer groene meters?  
Sluit je aan en koop je eerste m2.

landvanons.nl/metersmaken

Koop samen met ons landbouwgrond 
voor meer biodiversiteit

Tijd om groene 
meters te maken!



Ken je dit nog? 

 254   

 256   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Hier wordt gestaakt. Maar door wie en waar? Weet u het? Heeft u herinneringen aan 
stakingen in Rotterdam? Of herkent u wellicht mensen op deze foto? Wij zijn weer razend benieuwd 
of ook hier leuke, bijzondere verhalen, anekdotes en herinneringen uit voortkomen. Stuur ons uw 
bijdragen, zodat we ze samen met andere lezers kunnen delen. Dat kan door te schrijven naar; info@
deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

Ruud Kuipers: “Toen ik de foto zag van Ken je 
dit Nog in De Oud-Rotterdammer van 11 januari 
van die politieagent, met zijn vinger wijzend 
naar die jongens, dacht ik gelijk terug aan mijn 
jeugd in de middenjaren zestig. Ik was een jaar 
of 13, toen er bij ons een winkelcentrum werd 
geopend. De vlaggen hingen de avond ervoor 
bij de winkels te wapperen en dat bracht mij en 
een vriend op een idee. Ik haalde de vlaggen uit 
de houders (ik was de langste) en bracht die bij 
die vriend, aan de overkant van de weg naar het 
fl atgebouw waar wij woonden, waar hij ze vast-
bond aan de eerste galerij. Het was een prachtig 
gezicht, al die wapperende vlaggen op een rij. 
Helaas waren er mensen die het gezien hadden. 
Die belden de politie en wij moesten mee naar 
het bureau. Wij op onze fi etsen achter de agent 
aan naar het bureau, waar we werden verhoord 
als echte boeven. Zenuwachtig als we waren, 
ontkenden we in eerste instantie, maar na vijf 
minuten vielen we door de mand en kregen we 
een donderende preek over ons heen van een van 
de agenten, net als op de foto, wijzend naar ons 
met zijn vinger. We waren goed onder de indruk. 
De vlaggen moesten terug naar de winkels en 
dat hebben we ook gedaan. Gelukkig kregen we 
geen straf en denk ik nog wel eens terug aan die 
tijd dat we een onbezorgde jeugd hadden. Inmid-
dels ben ik 70 jaar en hopelijk is deze misdaad 
verjaard.”

Charles de Moei: “Inbreken in ‘De school 
van Nolen’ aan de Schoolstraat in Schiebroek, 
inktpotjes omkeren en met de brandslang in de 
gang spuiten? Niet best! De daders, mijn broer 
Dick en een zoon van architect Mook uit de 

Adrianalaan, allebei ongeveer 10 jaar oud, moes-
ten van de politie op een woensdagmiddag in de 
politiepost Bergsingel strafregels schrijven. De 
heer Mook bracht en haalde hen met zijn glim-
mende Mercedes. Broer Dick kwam glunderend 
thuis. Wat een mooie auto was dat en daarin te 
mogen meerijden! Zo’n fi jne middag had hij nog 
nooit gehad! Dick is verder uit handen van de 
politie gebleven en studeerde aan de Willem de 
Kooning Academie aan de Blaak te Rotterdam. 
Hij ontwikkelde zich tot een artdirector van 
internationale faam en woonde de laatste 25 jaar 
In Spanje, waar hij op 80-jarige leeftijd plotse-
ling overleed.”

Ries Jansen (wethouder 1982-1988): “Begin 
jaren tachtig is Rotterdam begonnen met het 
corrigeren van tieners, die betrapt waren op 
kleine vergrijpen. Zoals kleine vernielingen en 
het spuiten van graffi ti. Niet via boetes, maar 
met opvoedende maatregelen. In samenwerking 
met de politie voerde het Rotterdamse gemeen-
tebestuur de pedagogische HALT-aanpak in, bij 
wijze van experiment. Overigens aanvankelijk 
met veel bedenkingen van het ministerie van 
Justitie. Bij mijn aantreden als wethouder voor 
Jeugdzaken, in 1982, werd dit werk gestructu-
reerd en ondergebracht bij een zogeheten Buro 
Halt. Onze aanpak vond snel daarna navolging 
door het gehele land. De gedachte achter de 
methode was de baldadige jeugd direct te 
confronteren met de gevolgen van hun gedrag, 
de schade te verhalen voor de benadeelden en te 
zorgen, dat ze geen strafblad kregen bij ernstige 
gevallen. Door de goede resultaten bij dit lik 
op stukbeleid van de overheid en het verlichten 

van de wachtlijsten bij het OM, werd het werk 
van Buro Halt al snel volledig geaccepteerd. Op 
de foto wordt het werk nog uitgevoerd onder 
toezicht van de politie. Kort daarna werd de af-
wikkeling, onder een strikt protocol, uitgevoerd 
door de HALT-medewerkers. Richtlijnen, die 
samen met een inmiddels opgerichte landelijke 
HALT-organisatie, werden vastgesteld met het 
Rijk. Want het zijn vandaag de dag toch nog echt 
corrigerende strafmaatregelen, zoals ook BOA’s 
kunnen opleggen aan burgers. Als voorzitter van 
het landelijk Buro HALT werd ik na enige tijd 
door het ministerie gevraagd namens Neder-
land een internationale conferentie in Montreal 
toe te spreken over onze HALT-methode. Ik 
moest direct spreken ná de hoofdcommissaris 
van de politie uit New York. Die sprak over de 
bestrijding van de zware criminaliteit en de grote 
problemen met bendes. De zaal zat stampvol 
voor deze alom gekende redenaar. De aandacht 
voor mijn verhaal was een stuk minder, gezien 
de leegloop in de gigantische conferentiezaal. 
Terwijl ik toch een doorwrochte, pedagogisch 
geheel verantwoorde, lezing had meegekregen 
van het ministerie. Misschien toch ‘te soft’ voor 
Amerikaanse begrippen?”

Nico van der Helm: “Het was winter in de jaren 
zestig. Omdat wij ons verveelden (vrienden uit 
de buurt) in Overschie, hadden wij van oude 
binnenbanden een kattenlul gemaakt, dus geen 
kattepult. We knipten allemaal ringen en knoop-
ten de ringen aan elkaar tot een metertje of zo. 
We pakten dan een kiezelsteentje, deden die in 
het achterste ringetje, spannen en dan schieten, 
zover mogelijk. Wij vonden het geweldig en 
gingen op pad naar de tennisbaan, die in de win-
ter een ijsbaan was met heel mooie gekleurde 
lampjes aan een snoer. Die hingen rond de ijs-
baan. Wij konden daar lampjes schieten. Ik moet 
zeggen; buiten het hek ging dat geweldig. Toen 
dacht ik: als we achter de lampjes gaan staan, 
kunnen we een hele rij schieten, Zo gezegd, zo 
gedaan. Ja hoor, vijf op een rij. We kijken om... 
oeps, oom agent met de fi ets aan zijn hand: “En 
wat zijn de heren aan het doen?” We schrokken 
ons rot. Wij naar het bureau en met zijn vieren in 
de cel. Na een hoop dreigementen en strafwerk 
schrijven mochten onze ouders ons komen opha-
len. Na een pak slaag en een lege spaarpot vroeg 
naar bed en de volgende dagen niet naar buiten, 

ook niet om lekker te schaatsen. Snif, snif.”

Adriaan van Wijck: “Wat leuk mijzelf op deze 
foto terug te zien. Als jonge, ambitieuze poli-
tiemensen waren we (samen met Piet de Gelder 
en nog een paar enthousiaste collega’s) in 1981 
een wijkbureau gestart aan de Dawesweg in de 
nieuwbouwwijk Ommoord. We richtten daar 
zelf een houten gebouwtje in als politiepost en 
wilden daarmee de wijkpolitie in Ommoord in-
troduceren. Dat lukte goed. We liepen ‘s avonds 
over de galerijen van de grote fl ats en verrasten 
daarmee menigmaal de bewoners. Ook via de 
winkeliers in de nieuwe winkelcentra kregen 
we goede contacten. Toen we op een maan-
dagochtend door winkelcentrum De Binnenhof 
liepen, waren we geschrokken van de namen 
die op ramen, deuren en pilaren van de winkels 
waren geschreven. Het woord ‘tag’ kenden we 
toen nog niet. Omdat enkele jeugdigen toen nog 
zo dom waren hun eigen voornaam te kalken, 
konden we al vlug de daders in beeld brengen. 
Onderzoek en huisbezoeken waren het gevolg, 
waarbij ouders ermee instemden de jongeren 
hun rommel zelf te laten verwijderen. We 
organiseerden schoonmaakmiddelen en waren 
blij dat ze hun afspraak nakwamen. Wat we 
niet wisten was dat, waarschijnlijk één van de 
ouders, de pers had ingelicht. Het gevolg was 
dat we de landelijke voorpagina’s haalden met 
deze ludieke actie. Mogelijk gaven wij daarmee 
de start tot het oprichten van Bureau Halt, want 
dat bestond toen nog niet. Helaas konden we, 
met al onze vergaarde kennis, niet voorkomen 
dat winkelcentrum De Binnenhof een jaar later 
door een grote brand nagenoeg werd verwoest. 
Wij ervoeren dit als een domper op onze inspan-
ningen altijd aanwezig te zijn en direct te kunnen 
optreden bij ongeregeldheden. Betere dagen 
waren het toen we Sinterklaas hielpen (met 
wijkpolitieman Hugo Halleriet) op zijn onrustige 
schimmel te stappen voor de intocht langs de 
winkelcentra. En Zwarte Piet stond achterop de 
bagagedrager van onze dienstfi ets. Dat kon toen 
nog en gaf wel een warm gevoel! Letterlijk! Ja, 
het waren andere tijden! Wat een prachtbaan! 
Na de ME surveilleerde ik jarenlang in de C-10 
op Noord en Zuid en mocht uiteindelijk met 
pensioen. Ik nam afscheid als wijkagent in het 
Oude Noorden.”  

 Over kattekwaad en kwajongensstreken   
e Ken je dit nog-foto van vier weken geleden maakte veel los. Over 

kattekwaad en kwajongensstreken, maar ook over het ware verhaal 
achter de foto. Lees zelf maar op deze pagina!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Francien Dam bij het Phystrac-apparaat, waarmee al sinds 2011 

uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2022 gewoon door 

de zorgverzekeraar vergoed uit 

alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 10 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de zes aange-

sloten fysiotherapeuten en de 

eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent 

zijn er weer twee extra Phystrac-

apparaten aangeschaft, om op 

deze manier nog meer patiënten 

van dienst te kunnen zijn. “Dit was 

een logische stap want de 

toestroom van nieuwe patiënten 

blijft op een zeer hoog niveau. 

Het feit dat wij de enige praktijk in 

Nederland zijn met vijf Phystrac-

apparaten, geeft aan hoe 

bijzonder dit is”.

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

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

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Download de 
gratis brochure

“De symptomen van 
Parkinson” 

www.parkinsonfonds.nl



Onze ouders hebben in hun 
leven een onderneming ge-
had. Nu vader is overleden, 
moeten we ook iets met de 
BV, die nog steeds bestaat. 
We hebben weinig ervaring 
met jaarrekeningen. Kunt 
u ons vertellen wat een 
rekening courant is en wat 
we met de BV moeten in de 
afwikkeling van de nalaten-
schap van onze vader? 

We zien vaker dat ondernemers, die 
hun bedrijf gestopt zijn, de BV als 
holding aanhouden na verkoop van de 
werkmaatschappij. In die BV ‘zitten’ 
dan vaak vooral liquide middelen 
(bank), een rekening courant, een 
grote winstreserve en bijvoorbeeld 
pensioen. Met die rekening courant 
speelt de directeur-grootaandeel-
houder (DGA) leentjebuur met zijn 
BV. Deze ontstaat doordat de DGA 
privézaken betaalt met geld van de 
BV; vaak met het idee dit later terug 
te betalen, maar meestal gebeurt dit 

niet. Hierdoor neemt de rekening 
courant in de loop der tijd toe en het 
banksaldo van de BV neemt af. Vaak 
gebeurt dit ongemerkt, maar ook al 
merkt de DGA hier weinig van, feite-
lijk heeft hij een grote schuld in privé 
aan de BV, die net als de aandelen 
overgaat op de erfgenamen.
Hoewel zich uiteindelijk in de BV 
geen geld meer bevindt, vertegen-
woordigt de BV wel een waarde, 
die je terugvindt in de waarde van 
de aandelen. En daar komt vaak een 
onaangename verrassing om de hoek 

kijken. Op het moment dat een DGA 
overlijdt, wordt de DGA voor de 
fi scus geacht de aandelen (fi ctief) te 
hebben vervreemd.

Hoewel er niets ontvangen wordt, 
moet er op dat moment worden 
afgerekend over de waarde van de 
aandelen min de verkrijgingsprijs. 
Deze aanmerkelijkbelangheffi ng 
(inkomstenbelasting in box 2) kent 
op dit moment een tarief van 26,9 
%. Staat er op de balans van de 
BV bijvoorbeeld een reserve van € 

300.000 en een gestort aandelenkapi-
taal van € 18.000, waar tegenover een 
rekening courantvordering staat op de 
DGA van ongeveer eenzelfde bedrag, 
moet er vanwege het overlijden ruim 
€ 75.000 aan inkomstenbelasting 
betaald worden. Afrekenen gebeurt 
overigens ook als de BV wordt op-
geheven/geliquideerd of de aandelen 
verkocht worden. Dit komt naar voren 
bij de aangifte inkomstenbelasting 
van de DGA over het jaar van overlij-
den. Deze inkomstenbelasting vormt 
een schuld in de nalatenschap, die 
daardoor wel eens negatief of in elk 
geval minder positief kan uitvallen. 
Het kan daarom verstandig zijn bene-
fi ciair te aanvaarden. Sowieso kan het 
ook verstandig het zijn dat de DGA 
tijdens leven probeert de rekening 
courant af te lossen of zich hierover in 
elk geval laat informeren.
We hebben het hier gehad over een 
BV, maar elke onderneming (dus ook 
de eenmanszaak of vennootschap on-
der fi rma) in een nalatenschap vraagt 
om deskundig advies. De boekhouder, 
accountant of belastingadviseur van 
uw ouders kan daarbij behulpzaam 
zijn, bij voorkeur samen met een des-
kundige die én weet wat een rekening 
courant is én hoe u verstandig en cor-
rect een nalatenschap afwikkelt.  

 Een onderneming in de erfenis   
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Rectificatie tekst Grote 
vraag in nummer 2 
In de Grote vraag in het vorige 
nummer van De Oud-Rotterdammer 
staat een fout. Kennelijk is er bij het 
inleveren een stuk belangrijke tekst: 
“de helft van” weggevallen. De tekst 
luidt dan als volgt: De legitieme 
portie bedraagt kort samengevat: de 
helft van het erfdeel waar een kind 
volgens het wettelijk erfrecht recht 
op zou hebben, plus de daarbij tijdens 
leven gedane schenkingen aan kin-
deren, plus schenkingen gedaan aan 
anderen gedurende de laatste vijf jaar 
voor overlijden van de erfl ater. De 
berekeningen en de rest van de tekst 
zijn wel juist.

Niks geregeld
Dementeert een persoon en heeft 
deze persoon geen volmacht afge-
geven toen hij/zij nog wilsbekwaam 
was, dan is bewind aanvragen de 
enige oplossing om de fi nanciën van 
deze persoon te kunnen beheren of de 
woning te kunnen verkopen. Zolang 
deze persoon nog voldoende wils-
bekwaam is, kan hij/zij zelf bewind 
aanvragen. Anders kan dit gedaan 
worden door de partner of familie-
leden tot in de vierde graad of het 

maatschappelijk werk van de instel-
ling waar de persoon verblijft. Wacht 
er niet te lang mee, want er kan best 
een tijdje overheen gaan voordat het 
bewind geregeld is.

Belastingteruggave
Krijgt u nog inkomstenbelasting 
terug van een overledene en is de 
bankrekening al opgeheven, dan kan 
de Belastingdienst het bedrag van de 
teruggaaf niet overmaken. De con-
tactpersoon ontvangt dan een brief 
waarin deze kan aangeven waarnaar 
het te ontvangen bedrag moet worden 
overgemaakt. Het meest praktisch 
is dan dat de executeur of gemach-
tigde aangeeft dat het bedrag wordt 
overgemaakt naar een bankrekening 
die hij/zij beheert, zodat hij het 
vervolgens weer kan verdelen over de 
erfgenamen.

Aflossingsvrije hypotheek
Doordat de WOZ-waarde van wonin-
gen steeds hoger wordt en de rente 
steeds lager, wordt het aftrekken van 
hypotheekrente steeds moeilijker. 
Door de hogere WOZ-waarde neemt 
ook het eigenwoningforfait (EWF) 
toe. Een woning met een WOZ-waar-
de van € 350.000 heeft momenteel 
een EWF van € 1.750. Om een fi scaal 
aftrekbare rente te hebben, moet die 
dus minstens zo hoog zijn. Dit werkt 
bij veel oudere woningbezitters om 
meerdere redenen niet. Het is dan ook 
niet zo gek dat veel oudere woning-
bezitters kiezen voor een afl ossings-
vrije hypotheek: er valt nauwelijks 
iets af te trekken en de maandlasten 
zijn, door niet te hoeven afl ossen, een 
stuk lager.

Uit de praktijk
Tot onze verbazing komen wij met 
enige regelmaat testamenten tegen, die 
iets anders beogen dan op grond van 
bijvoorbeeld de samenlevingsovereen-
komst mogelijk is. De notaris die het 
testament heeft opgesteld, was waar-
schijnlijk niet of onvoldoende bekend 
met de inhoud van die overeenkomst. 
De boosdoener is meestal het verblij-
vingsbeding, waarmee de langstlevende 
partner volgens de overeenkomst de 
gemeenschappelijke bezittingen 
verkrijgt en deze dus niet kan erven. 
Hoeft de langstlevende partner niet te 
betalen voor hetgeen hij/zij verkrijgt, 
dan heeft dat groot effect voor wat de 
(andere) erfgenamen uit het testament 
erven. Zij erven alleen de privé bezit-
tingen. Heeft een stel een gezamenlijke 
woning en en/of-rekeningen en verder 
niets, dan valt er dus niets te erven. We 
hopen natuurlijk dat we zo’n fout vóór 
het overlijden ontdekken, zodat we er 
samen met onze cliënten nog wat aan 
kunnen doen. Maar ondersteunen we 
de kinderen van een samenwonende 
vader of moeder die overleden is, dan 
kunnen we vaak niet meer doen dan 
hen de legitieme portie laten opeisen. 
Zo krijgen ze nog iets. Als bovendien 
bij het testament niet goed is opgelet, 
is deze legitieme portie zes maanden 
na overlijden direct opeisbaar. Dat kan 
in het ergste geval betekenen dat de 
langstlevende partner de woning moet 
verkopen om de legitieme porties uit te 
kunnen keren. Dus: woont u samen en 
overweegt u een testament, neem vooral 
ook de samenlevingsovereenkomst mee. 
En andersom is net zo waar!

?

Goedkoop romantisch  Neem 
uw geliefde mee uit eten en vier 
samen dat de liefde bestaat. Wilt 
u dat een beetje goedkoper, maak 
dan gebruik van de kortingsites, 
zoals heerlijk.nl en socialdeal.nl. 
Romantisch uit eten wordt dan ook 
prettig voor uw portemonnee.

Rentepunten  De ING heeft 
voor haar spaarders rentepunten. 
De meeste van die aanbiedingen 
zijn niet echt interessant, maar 
de aanbiedingen waar alleen de 
punten voor nodig zijn, helpen u te 
besparen op bijvoorbeeld bloemen, 
bioscoop of kleding

Koop een refurbished mo-
del  Tegenwoordig kunt u naast 
nieuwe modellen smartphones ook 
refurbished telefoons kopen. Dat 
zijn oudere modellen, die opge-
knapt zijn en net zo goed zijn als 
nieuwe; ze zijn alleen tweedehands 
en dus ook goedkoper.

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

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 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)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@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

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

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

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

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

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



Er veranderde nogal wat. 
Brommers kwamen er; 
Zündapps, Puch, Kreidler, 
noem maar op. Ze scheurden er 
vrolijk op los in Charlois. En 
dat natuurlijk allemaal zonder 
helm. Maar wat te denken 
van lange haren, het Holland 
popfestival in het Kralingse 
bos, demonstraties tegen de 
oorlog in Vietnam enz…. Maar 
wat ze nooit vergeten zijn, waren de 
geweldig leuke avonden die werden 
doorgebracht in de sociëteiten, die her 
en der waren opgericht.

Timotheüs
De meeste van de vrienden waren lid 
van CJMV Timotheüs. In het vereni-
gingsgebouw aan de Boergoensestraat 
werden vele vrije uren doorgebracht. 
Natuurlijk was het hen niet ontgaan 
dat er bij verenigingen, en ook som-
mige zalen van kerken, sociëteiten 
werden opgericht. Zoiets wilde men 
in Tim (zoals Timotheüs op Charlois 
wordt genoemd) ook wel. Er was al 
een oudere groep leden, die al eerder 
dansavonden had georganiseerd. 
Echter, de jongens en meisjes van die 
tijd wilden het anders.

De Petoet
Ook in Tim werd een 
sociëteit opgericht. 
Allereerst werd er 
een naam verzonnen. 
De sociëteit van Tim 
kreeg de naam: DE 
PETOET. Al vrij snel 
werden er dansavon-
den georganiseerd. 
Met pick-up, verster-

kers en heel grote, zelfgemaakte, spea-
kerboxen schalden de hits van die tijd 
door het gebouw. Niet iedereen was 
er blij mee. Buren en sommige oudere 
leden keken er heel bedenkelijk bij. 
Wij niet. We vonden het geweldig! 
Maar…… we wilden nog meer.
Bij andere sociëteiten traden bandjes 
op. Dat wilden we ook! Eenmaal per 
maand werd er een band uitgenodigd. 
Geweldige avonden waren het. Het 
dak werd er afgespeeld. Dat we ons 
een beetje moesten inhouden, was wel 
duidelijk. Niet alles kon. We waren 
tenslotte ook nog eens een christelijke 
vereniging. Gelukkig hebben we dit 
nooit als knellend ervaren. Veel was 
mogelijk en we kenden onze grenzen.

Koninginnedag
De hoogtepunten waren op Ko-

ninginnedag. Verschillende 
bandjes streden om een grote 
wisselbeker en de winnaar kon 
rekenen op een optreden later 
in het jaar. Zeer bekend in die 
tijd was de band 19th Century. 
Zij speelden regelmatig het 
dak eraf.

Reünie
Die tijd van toen wilden we 
graag nog een keer beleven. 
Tijdens een paar ontmoe-
tingen werd geopperd een 
reünie te organiseren. Een 
van de ontmoetingen was in 
het gebouw van Historisch 
Charlois aan de Kaatsbaan. 
Willem van Gilst jr had al 
laten doorschemeren dat we 
historisch gesproken interes-
sant waren. Hij maakte zich 
sterk voor een artikel over 
ons in het huisorgaan, Ons 
Charlois.
Toen we later die dag ook 
nog eens gebouw Timotheüs 
bezochten, gaf de voorzitter 
van de Vereniging Timotheüs, 
Ivo van Wijngaarden, aan dat we van 
harte welkom zijn als we een reünie 
willen organiseren. Nou, dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd. In het 
blad van Historisch Charlois hebben 
we een mooi artikel mogen plaatsen. 
Belangrijk hierin was de oproep voor 
de reünie. Vast staat dat de reünie 
zal plaatsvinden op 14 mei 2022, in 
gebouw Timotheüs aan de Boergoen-
sestraat 29 in Rotterdam Charlois.

Oud-leden Timotheüs
Maar we moesten natuurlijk verder. 
We wilden graag dit artikel in De 
Oud-Rotterdammer, zodat veel 
vijftigplussers over de reünie zouden 
lezen. Alleen voor Petoeters een 
reünie? Nee, natuurlijk niet. Er zijn 
nog zoveel oud-leden van Tim die we 
natuurlijk ook op deze reünie willen 
zien. Iedereen die deze reünie wil 
bezoeken is welkom. Of je nou lang 
lid bent geweest, alleen maar eens op 
Tim kwam, of je jong of oud bent, het 
maakt niet uit! Kom naar de reünie op 
14 mei 2022 in gebouw Timotheüs

Kort samengevat: De reünie in ge-
bouw Timotheüs is voor: oudere jon-
geren, zowel jongens als meisjes, nu 
dames en heren, die lid waren van de 
Petoet. Alle oud-leden van Timotheüs 
(leeftijd totaal onbelangrijk). Een 
ieder die nog een keer oud-Charloisers 
wil ontmoeten? Bandleden van de 
vele bandjes, die in de petoet hebben 
opgetreden? Eigenlijk iedereen die 
een herinnering heeft aan Timotheüs 
en de Petoet. Wie zich in boven-
staande kenmerken herkent, moet zich 
beslist aanmelden voor deze reünie 
op zaterdag 14 mei 2022. Aanmelden 
via: timreunie@ziggo.nl of info@
historisch-charlois.nl of 06-52630973. 
Na aanmelding houden we je via een 
nieuwsbrief op de hoogte. De orga-
nisatie van de reünie is een samen-
werking van oud-leden: Margriet van 
Dijk, Arie Deurloo, Cees Blok, Ton 
Stok, Piet Groenendijk, Sjaak Roos, 
Vereniging Timotheüs en Stichting 
Historisch Charlois.

Timotheüs en de Petoet waren geweldig
Timotheüs en De Petoet waren geweldig. Dat was unaniem de 
mening van een aantal oudere jongeren die elkaar sinds korte 
tijd weer hebben gevonden. Deze jongeren (tegenwoordig pen-
sionado’s) zijn allemaal opgegroeid op Charlois en zij waren er, 
aan het einde van de jaren zestig, getuige van dat de tijdgeest 
behoorlijk overwerk had.
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Postbode in  
Hillegersberg
Het zal in 1967 op 1968 zijn ge-
weest. Rond de Kerstperiode 
was ik ziek geweest en op 2 
januari ging ik naar de bedrijfs-
arts op het Delftseplein om mij 
beter te melden. Ik was nog in 
opleiding en liep mee met een 
leermeester, de heer Somers, 
in Rotterdam-Hillegersberg in 
het Molenlaankwartier, toen 
nog RT 13. 

Ik werd beter gemeld en ging dus naar 
het postkantoor Soetendaalseweg-
Hoyledestraat. Dat was in die tijd dat 
de post nog twee keer per dag bezorgd 
werd. Ik meldde mij bij de leiding, 
hoofdbesteller Boekhout, en die zei dat 
hij wel wat wist. Dat hij de ‘11’ in liep, 
gaf mij al geen prettig gevoel; temeer 
daar hij naar de ‘D’ ging… Dat waren 
bestellopen in Rotterdam Crooswijk.

‘Uitsmeren’
Nu was het zo dat de jongens daar ‘uit-
smeren’ hadden. Dat houdt in dat van 
de zes roulerende diensten er één in vijf 
stukken gedeeld was. Bij onverwachte 
ziekte van een collega kreeg je dus 1/5 
deel extra bij je eigen loop.

Makkelijkst
De hoofdbesteller vroeg wat de mak-
kelijkste loop was en de collega’s 
zeiden ‘die wel’. Dat was onder andere 
de Isaac Hubertstraat, de Hendrik de 
Keyserstraat, de Linker Rottekade, de 
Spiegelnisserkade en -straat, rond het 
Heinekengebouw enzovoorts (Kan 
iemand mij vertellen welke straten er 
nog meer bij hoorden?).

Karretje
Welnu, op pad met de post om een 
karretje op te halen bij de fietsenmaker, 
wat hoog in de werkplaats ophing. Ik 
kon er zelf niet eens bij, dus de goede 
man pakte het karretje mopperend en 
zei dat het nooit gebruikt werd.

Kerstbomenjacht
Toen op pad om zo goed mogelijk te 
bestellen, wat zeker niet altijd meeviel. 
Op een gegeven moment kwam ik een 
grote groep jongens tegen, die op kerst-
bomenjacht was. Die groep splitste zich 
keurig in tweeën en achter mij gingen 
de ruiten aan diggelen. Ze kwamen dus 
een andere groep tegen waarmee iets 
moest worden uitgevochten….

Pittig
Ik weet nog goed dat ik ’s middags 
de post weer in Hillegersberg mocht 
bestellen, in de 279N (de ‘Nico’), 
bestaande uit de Grindweg, Maarten 
Dijkshoornlaan, Breitnersingel en de 
Mauvelaan. Op zich een pittige wijk, 
maar ik was er dolblij mee!

R.W. Nales
Papendrecht
078-7070345
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‘Zie Overschie – Zie Rotterdam’: 
Rotterdamser kan het nauwelijks
  Behalve uit een expositie bestaat ‘Zie Over-
schie – Zie Rotterdam’ op 12 en 13 februari 
uit tal van optredens, lezingen en fi lm. Zo zijn 
de hele zondagmiddag de Amazing Stroop-
wafels te zien en te horen in de Grote Kerk, 
terwijl het theater In De Lugt (200 meter verderop) zowel zaterdag als zondag 
ingericht is als Rotterdam Theater, met optredens van Shantykoor Barend Fox, 
Herco Kruik, Joris Lutz, Arie van der Krogt en de fi lmreportage 75 jaar Nood-
dorp en andere fi lms over Oud Overschie.
Zaterdag is er een lezing van Kees Vrijdag (ca. 15.00 uur) en zondag van 
Paul Groenendijk (ca. 15.00 uur). Op zaterdag en zondag is er ook een ronde 
tafelgesprek met Overschiese betrokkenen uit de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90 (circa 
16.00 uur).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postze-
gelalbums 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, postze-
gels, papiergeld, ansichtkaarten of 
penningen. Daarom houdt Heritage 
Auction Europe elke woensdag een 
open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten be-
oordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, 
Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. Aansluitend 
is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 
of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden 
ketting van oma. Ergens 
ligt nog een potje met oude 
sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes 
in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst 
en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Ener-
gieweg 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 verzamelob-
jecten. 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 beantwoor-
den, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn 
of haar stukken gratis en deskundig wil laten be-
oordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage 
Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

Museumwoning in Spijkenisse weer open
  De museumwoning (een vierkamer-
fl at) in Spijkenisse is teruggebracht 
naar het bouwjaar 1963 en naast de 
zestigerjaren inrichting en inventaris 
is, omdat de museumwoning ruim 
anderhalf jaar gesloten is geweest, 
nog steeds de wisselexpositie ‘Spe-
len is leuk!’ te zien met o.a. Lego, 
Barbie, bouwdozen, winkeltjes, pop-
penhuizen, puzzels en buitenspeelgoed. Het voornemen is medio maart 2022 
een nieuwe wisselexpositie in te richten, met beeld en geluid en de vraag is of 
hiervoor in bruikleen aanspreekbaar materiaal (bijvoorbeeld: tv’s, bandrecor-
ders, pick-ups, radio’s) kan worden verkregen. De museumwoning ‘Back to the 
Sixties’ is een feest der herkenning. Zie ook elders op deze pagina.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zaterdag 12 en zondag 13 februari

Tentoonstelling, film en optredens op ‘Zie Overschie – Zie Rotterdam’
  De tentoonstelling ‘Rotterdam, een attractie?’ (eerder in de Laurenskerk en Theater Islemunda in IJsselmonde te zien) is 
12 en 13 februari ook te zien in de Grote Kerk te Overschie. Aan deze tentoonstelling worden panelen toegevoegd, die het 
verhaal vertellen van de wederopbouw in Overschie in de roerige jaren 1975 t/m 1990. De controverses tussen bewoners 
en woningbouwcorporaties komen voorbij. Het verhaal van BOOS, de bewonersorganisatie Overschie en de betrokken 
mensen. Kom kijken en luisteren, praat mee! Toegang gratis. Wel even een dagpas aanvragen via indelugt.nl. Geniet ook 
van muziek, fi lm en optredens in de kerk en iets verderop in Theater In de Lugt. (Zie ook elders op deze pagina.)

    Zondag 13 en maandag 14 februari

Valentijnsdagen op Leefgoed De Olifant
  Valentijnsdag! 14 Februari en de dag ervoor gaat restaurant De Dames op Leefgoed De Olifant er een feest van maken. 
Twee dagen romantische belevingen. Dus wilt u iets bijzonders voor uw Valentijn doen, kunt u daarvoor het Leefgoed 
kiezen. Zondag 13 februari is er vanaf 09.30 uur een champagneontbijt. Als u dat te vroeg vindt, kunt u ook heerlijk komen 
brunchen; vanaf 13.30 uur tot aan het eind van de middag en daarbij kunt u een leuke verrassing verwachten. Dineren 
kan natuurlijk ook, vanaf 18.30 uur en dan is er entertainment voor u tijdens het candle-light romantisch diner. Zondag is 
natuurlijk niet de echte dag, dus daarom is restaurant De Dames op het Leefgoed ook maandag 14 februari open voor een 
brunch met verrassing en vanaf 18.30 uur het candle-light diner met entertainment. Reserveer via www.leefgoed.nl/reser-
veren of bel 0180-323414. Dus bezorg uw geliefde een mooie herinnering op het (Be)Leefgoed de Olifant, Restaurant De 
Dames.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig 
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJs-
selstein, 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.

Vanaf heden

Museumwoning ‘Back tot he sixties’ weer open
  Na opnieuw een sluiting is de kleinschalige museumwoning ‘Back to the sixties’ in Spijkenisse weer open; overigens 
met beperkingen, want het kunnen tonen van een CTB (CoronaToegangs-Bewijs) en het dragen van een mondkapje zijn 
verplicht. De museumwoning is gevestigd aan de Eikenlaan 37A (in wooncomplex De Serreburgh) in Spijkenisse en elke 
zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 16.30 uur. Naast de vaste bezoektijden is ook een afspraak (minimaal 4 perso-
nen) en/of arrangement mogelijk. De toegang bedraagt 2 euro, kinderen tot 12 jaar en Rotterdampashouders gratis. Nadere 
informatie en/of afspraken bij Evert Zoomer, of telefonisch: 0181-621658 of via de mail: e.zoomer@kpnmail.nl   

 Dinsdag 8 februari 2022    pagina 10   

Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?

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

Niet tevreden met uw multifocale bril?

GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige enmultifocaalspecialist.

Wij zijn geopend! ß 1,5m à Tel. 010 236 1939

Rijbewijskeuring Oogarts CBR
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor het verlengen
van uw rijbewijs. Onze oogartsen keuren u in persoon op
onze locatie in Rotterdam Ommoord. Wij werken met
ZorgDomein.

Keuringsdagen oogarts: 5 & 12 februari. Kosten €90
Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

12 feb, 19 feb & 5 mrt. Kosten € 90
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Het openbaar vervoer van die dagen 
was anders dan nu. In de fi lm zien 
we opnames van in en bij de tram en 
de stations Rosestraat in Rotterdam, 
Rhoon en Spijkenisse. 

Amateurfilmers
In Rotterdam was al sinds 1932 een 
afdeling van de Nederlandse Smalfi lm 
Liga actief. Als fi lmamateurs waren zij 
niet afhankelijk van opdrachtgevers en 
konden zich meer artistieke vrijheden 
permitteren dan de vakfi lmers. Mede 
door toedoen van deze amateurfi lmers 
ontwikkelde het maken van fi lms zich 
tot expressieve kunst. Al direct in het 

openingsjaar wonnen een paar leden 
op een nationaal congres een eerste 
prijs met een documentaire.

Bezetter
In de oorlogsjaren nam de bezetter 
het fi lmarchief van de NSL in beslag 
en vernietigde het grotendeels. In 
1949 werd de afdeling Rotterdam 
een zelfstandige vereniging met een 
eigen verantwoordelijkheid. De naam 
veranderde in Rotterdamse Smalfi lm 
Liga, afgekort RSL.
Sinds kort beschikt Bas Romeijn over 
het fi lmarchief van RSL-lid Joop 
Stolk, waaruit hij nu de eerste fi lm 

op zijn website heeft gepubliceerd. 
Het is de veel besproken 16mm fi lm 
Eilanden-expresse uit 1954. De fi lm 
gaat over het oude stoomtreintje van 
Rotterdam-Zuid naar Hellevoetsluis. 
Voor die tijd was de opzet vernieu-
wend en de door Joop Stolk toegepas-
te techniek innovatief. Nieuw was de 
vorm van de gespeelde documentaire, 
terwijl het gekoppelde systeem van 
projector en bandrecorder voor die tijd 
een technisch hoogstandje was. Bij de 
landelijke manifestatie van de NOVA 
won de documentaire van Jan Harm-
sma, Joop Stolk en Aad den Besten de 
eerste prijs in de hoofdklasse.

Conducteur
Bas Romeijn heeft echter gebruik 
gemaakt van een later gemaakte kopie, 
waarbij het geluid op de fi lmstrook 
zelf is aangebracht. Hoe de taken 

van de makers en de spelers van de 
fi lm verdeeld waren, is niet precies 
bekend, maar Joop Stolk speelt in de 
fi lm ook de conducteur. Deze fi lm is 
op de website van Bas Romeijn al de 

251e oude fi lm met onderwerpen uit 
de regio Rotterdam, er is dus héél veel 
moois te zien op https://basromeijn-
fi lms.blogspot.com

Per trein van Rotterdam naar Hellevoetsluis
De Eilanden Expresse. Zo heette de stoomtramverbinding van 
de RTM van Rotterdam naar Hellevoetsluis in de jaren vijftig. In 
1954 werd er een gespeelde documentaire over gemaakt. Bas 
Romeijn heeft de film opgedoken, gedigitaliseerd en ‘m op inter-
net gezet. 

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden 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, Vlaar-
dingen, Maassluis, Ridderkerk, 
Barendrecht, Hoogvliet, Spijke-
nisse, 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.  

 2 mei 1966. Hillegersberg van zuid naar noord met de Straatweg tussen Bergse Achterplas links en Bergse Voorplas rechts. Links staat de uitkijktoren van 
het Plaswijckpark en ligt restaurant Plaswijck aan de C.N.A.Looslaan. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 De stoomtram onderweg van Rotterdam naar Hellevoetsluis   

 Waar gaat die tram naartoe?    Station Spijkenisse    Station Hellevoetsluis    Station Rhoon   
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DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

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

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

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

De zaak van
vertrouwen

met deze 6 onderzetters
voor      14,95bezorgkosten 4,25

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

thee of koffie
op z’n rotterdams

Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65                 www.rcdesigninterieur.nl

RC Design viert hun 1 jarig bestaan!

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was 
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”. 
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel 
over.

U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot 
assortiment in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGOR-
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND), 
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer 
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

NIEUW: Traprenovatie
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en 
in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

Wist u dat wij:
• Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
• De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Alle laminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uw vloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNEN en vitrages GRATIS maken en ophangen
• In Rotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Als u slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen 
 of komen halen om  de winkel te bezoeken en U daarna weer 
 netjes thuisbrengen
• Ook raam- en deurhorren op maat maken
• Al uw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen
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Welkom bij RC Design Interieur

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was 
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”. 
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel 
over.
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NIEUW: Traprenovatie
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en 
in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

Wist u dat wij:
•	 Binnen	1	dag	uw	vloer	kunnen	vervangen
•	 De	bestaande	vloer	eruit	halen	en	voor	u	kunnen	afvoeren
•	 Ook	uw	meubelen	verplaatsen	en	weer	netjes	terugzetten
•	 Bij	aankoop	van	nieuw,	uw	oude	meubelen	kunnen	meenemen
•	 Alle	laminaat,	vinyl	en	tapijten	gratis	plaatsen	(m.u.v.	trappen)
•	 Uw	vloeren,	gordijnen	e.d.	GRATIS	voor	u	opmeten
•	 GORDIJNEN	en	vitrages	GRATIS	maken	en	ophangen
•	 In	Rotterdam	en	omstreken	GRATIS	bezorgen	en	monteren
•	 Als	u	slecht	ter	been	bent	kunnen	wij	u	thuis	een	bezoek	brengen	
	 of	komen	halen	om		de	winkel	te	bezoeken	en	U	daarna	weer	
 netjes thuisbrengen
•	 Ook	raam-	en	deurhorren	op	maat	maken
•	 Al	uw	behang-	wit	en	schilderwerk	kunnen	verzorgen

Zomer
actie

10%
korting
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We woonden op de eerste etage van 
een van de woningen in de Rieder-
buurt. Een balkonnetje gaf uitzicht op 
de achtertuinen en ’s zomers mochten 
we in de tuin van de benedenburen 
vertoeven. Buiten speelden we op 
het pleintje vlakbij, met bordje-tik 
en andere straatspelletjes. Maar ook 
gingen we vaak naar de speeltuin in 
de buurt: speeltuin Hillesluis aan de 
Vlasakkerstraat. Ernaast was nog een 
speeltuin; dat was de katholieke, maar 
daar kwamen we niet.
Ik herinner mij de zandbak, de 
draaimolen, schommels en de grote 
glijbaan. Ooit was er een kindje van 

die hoogte naar beneden gevallen en 
aan haar verwondingen overleden. Er 
was ook een Chinese schommel, maar 
die vond ik eng.

‘Vader Klaren’-dag
Wat ik me nog goed herinner is de 
‘Vader Klaren’-dag. Een dag vol spel-
letjes, zoals zaklopen en koekhappen. 
Ook was er een verkleedwedstrijd; 
mijn moeder maakte een zusteruni-
form en ik won daarmee de tweede 
prijs!
Lang was het een traditie onder 
speeltuinen om op de tweede zaterdag 
van juni ‘Vader Klaren’-dag te vieren. 

Vol spelplezier, 
muziek en dans. 
Het feest was 
genoemd naar 
de oprichter van 
de Nederlandse 
speeltuinen: de 
Friese arbei-
der, Uilke Jans 
Klaren (1852 
– 1947). Deze 
man met een 
grote witte baard 
werd bekend als 

Vader Klaren. Helaas is deze traditie 
van ‘Vader Klaren’-dag bij de meeste 
speeltuinen verdwenen.

Speeltuin De Vaan – Vreewijk
Later verhuisde ik naar Tuindorp 
Vreewijk; een woning in De Vaan. 
Voor mijn kinderen was speeltuin De 
Vaan een veilige plek om lekker te 
spelen. Geen ‘Vader-Klaren‘-dagen, 
maar wel op Koninginnedag feest met 
kraampjes en spelletjes en de avond 
ervoor een lampionnenoptocht.
Speeltuin De Vaan is de voortzetting 
van Speeltuinvereeniging Vreewijk, de 
oudste van Rotterdam. Op 1 juli 1927 
werd de oprichtingsvergadering ge-
houden op voorstel van mej. Havelaar 
van het toenmalige Zuider Volkshuis. 
Op een stuk grond aan de Enk (waar 
nu de tennisbanen zijn) werd de 
speeltuin gebouwd met behulp van 
de Vreewijkse bouwondernemers 
Van Vliet en Van Dulst en ouders. 
Op 20 augustus 1927 was de officiële 
opening. Op het toegangshek stond 
met grote letters SVV. Naast een grote 
zandbak, schommels, een klimpaal en 
zweefmolen waren er een tennisbaan 
en speelvelden voor de oudere kinde-
ren. In een rustig hoekje van de speel-
tuin konden boeken worden geleend 
en gelezen. De speeltuin was open 
na schooltijd en de vrije middagen, 

waarbij ouders toezicht hielden.

Duitsers
De speeltuin bleef tot 1940 gevestigd 
aan de Enk, totdat de Duitsers de tuin 
als opslagplaats gingen gebruiken. In 
1942 kreeg men de tijdelijke beschik-
king over een ander terrein, aan de 
Kromme Zandweg en twee school-
lokalen aan de Dordtsestraatweg. 
De leiding kwam in handen van de 
heer Niclaes (als naamgenoot van de 
Goedheiligman ben je het welhaast 
verplicht iets voor kinderen te doen).
Begin 1962 verhuisde de tuin naar een 
nieuw terrein aan de Pinksterweide in 
Vreewijk – De Vaan. Drie jaar later 

werd het nieuwe clubhuis geopend. 
In juni 2022 hoopt men het 95-jarig 
jubileum te vieren.
Speeltuin Vreewijk-De Vaan is ook 
nu nog de speeltuin waar ik geregeld 
met mijn kleinzoon naartoe ga. Daar 
vermaakt hij zich in de zandbak, 
op de schommels en roetsjen met 
de kabelbaan, waar ik zelf ook nog 
weleens gebruik van maak (ik blijf me 
toch nog steeds een kind voelen in de 
speeltuin).

Marian Groeneweg
mariangroeneweg@gmail.com

Vier generaties speeltuingangers
‘Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe’. Velen 
kennen die regel uit dat liedje nog wel. In de jaren zestig nam 
mijn moeder mij en mijn broer mee naar de speeltuin.

Vader Klaren-dag in speeltuin Hillesluis

Laat er geen misverstand 
over bestaan! In de twintig-
ste eeuw zijn Bram Peper, 
burgemeester van 1982 tot 
1998 en Alfred Zimmerman, 
burgemeester van 1906 tot 
1923, de twee belangrijkste 
eerste burgers van onze stad 
geweest. Hoe Bram onze stad 
internationaal op de kaart 
heeft gezet en hoe hij samen 
met Riek Bakker de Kop van 
Zuid heeft ontwikkeld, is een 
prima prestatie. 

Peper was in 010 zeker niet zo geliefd 
bij de burgerij, maar is dat eigenlijk 
wel een vereiste? Het gaat uiteindelijk 
om de daad en niet om de persoon. 
Trouwens, voor die eigenzinnige 
Zimmerman geldt hetzelfde. Op 31 
oktober 1988 opende Bram de nieuwe 
vestiging van boekhandel Donner aan 
de Lijnbaan. Op bezoek was Neelie 
Smit-Kroes, de toenmalig minister 
van Verkeer en Waterstaat. Zij bekijkt 
quasi serieus een reageerbuisje zuiver 
Zwitsers Rijn-bronwater, dat door 
honderden studenten via een esta-

fette langs de Rijn naar Rotterdam is 
gebracht. Dit in het kader van de ten-
toonstelling ‘De Rijn als levensader’, 
dezelfde dag geopend door prof. dr. 
A.H.G. Rinnooy Kan, eertijds Rector 

Magnificus van de Erasmus Universi-
teit. Bram heeft duidelijk lol en wist 
toen nog niet dat Neelie zeven jaar 
later acht jaar lang zijn echtgenote zou 
worden. De foto werd geschoten door 

Levien Willemse en uiteraard nam 
ik de foto op in mijn jubileumboek 
‘Boekhandel Donner 1912-1992’. 
Een document dat ik met veel plezier 
schreef en ook produceerde. Grappig 

dat de foto na dertig jaar plots opdook 
uit mijn enorme fotoarchief. Wat is 
historie beschrijven toch een leuke 
bezigheid!

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

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

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

Rijnwater

Lampionnenoptocht in speeltuin Hillesluis
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uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht)

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Vanaf maandag 14 februari
Kleding wordt dagelijks aangevuld

Mega   Kleding Mega   Kleding 
Uitverkoop Uitverkoop 

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 7 april. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.
  

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen.  

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 86ste veiling wordt gehouden op 
20 en 21 mei 2022

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 85ste veiling in 
december werden enorme prijzen gehaald. Oorzaak (vermoedelijk) de 
Covid-crisis. Mensen gaan niet op vakantie en willen “postzegelen”.
Nu is het moment om in te leveren.

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan
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militairen. Het waren goede en 
meelevende Duitsers, geen gemene 
‘moffen’. Van hen mochten ze mee 
achter in de vrachtwagen. Weer op 
weg was er gerommel onder een 
dekzeil. Daar kwamen twee En-
gelse soldaten onder vandaan. Ook 
dit duo kreeg hulp van de Duitsers 
om Rotterdam te bereiken.”
“Ik tracht erachter te komen hoe 
het kwam dat mijn vader op 25 no-
vember 1944 in een ziekenbarak in 
Ede werd opgenomen. Ik heb daar 
een tekening van, gemaakt door P. 
Cottaar jr. Die meneer was daar dus 
ook. Ik heb contact gehad met zijn 
kleindochter. Helaas is ze – denk 
ik – door haar familie teruggefl oten 
om verder met me te praten over 
haar opa. Ik ben benieuwd wat 
anderen kunnen vertellen over die 
tijd om me te helpen naar het goede 
spoor.’’
“Als ventje van drie maanden 
heb ik, niet bewust natuurlijk, het 
‘vergis-bombardement’ op 31 maart 
1943 op Rotterdam-Delfshaven 
meegemaakt. Mijn oom Tom woon-
de toen op de Mathenesserweg 17. 
Hij vertelde dat zijn huis stond te 
schudden. Ik woon sinds 1961 in 
Moordrecht en maar voel me nog 

steeds Rotterdammer.’’

Boek
Een en ander borrelde bij Bert 
Offerman op na het lezen van het 
boek ‘Annies barre tocht in de 
Hongerwinter’ dat vorig jaar op 
tien volle en achtereenvolgende 
pagina’s was te lezen in De Oud-
Rotterdammer. De daarna iets 

uitgebreide boekvorm verscheen 
op 8 mei en is bijna uitverkocht. 
De publicaties van de herinnering 
van Annie (en haar schoonzus Rini) 
van der Meulen uit Charlois aan 
de hongerwinter hebben diverse 
reacties losgemaakt. Deze zijn 
later in het jaar te lezen. Wie uit de 
overlevering verhalen kent, wel-
licht zelf heeft meegemaakt, kan ze 
alsnog mailen.

Dordtselaan
Tom Kooijman uit Weert in Bra-
bant (t-h.kooijman@lijbrandt.nl) 
kreeg van vrienden in Willemstad 
onlangs een stapeltje De Oud-
Rotterdammers. Daaronder bevond 
zich de krant van 13 juni 2017, 
waarin wordt gereageerd op door 
hem gestelde vragen over de Dordt-
selaan en omgeving in de editie 
van 4 april 2017. “Uiteraard ben ik 

aan de late kant, maar ik kreeg de 
artikelen niet eerder onder ogen.’’ 
(Deze zijn overigens te vinden in 
het DOR-archief via www.deoud-
rotterdammer.nl)
Kooijman verder: “Ik ben in 1946 
op de Dordtselaan geboren op 
210a, het adres van de herenkapsa-
lon van mijn vader, Piet Kooijman. 
Hij had een bediende, Bertus van 
der Giessen, die de zaak in de jaren 
zestig van mijn vader heeft over-
genomen. Mijn vader is in 1936 
met de kapperszaak begonnen. Dus 
ruim voor 1950. Bertus heeft de 
zaak nog voortgezet tot aan zijn 
pensionering. Ik weet niet of Bertus 
de zaak daarna nog aan iemand 
anders heeft overgedaan.’’

Koekkruimels
“De kruidenierszaak op de hoek 
van de Millinxstraat-Rijsoordstraat 
noemden wij de waterstoker. Bij 
hem kon je een zak met heerlijke 
koekkruimels kopen voor 10 cent. 
Onder de poort in de Millinxstraat 
voetbalde ik altijd met mijn vrien-
den van de Dordtselaan, onder wie 
Tom de Graaf van de fotozaak op 
de hoek van de Strevelsweg. Toen 
het terrein achter de poort nog 
braak lag, stookten wij er vuurtjes 
om aardappeltjes te bakken. Later 
zijn daar garages gebouwd. De 
(school)tandarts op de Dordtsel-
aan 234a was volgens mij L.J. 
van Slooten. Wij noemden hem 
gekscherend ‘de slager’, maar 
dat gold volgens mij voor iedere 
tandarts in die tijd. Een andere 
scheldnaam voor tandartsen was 
‘smoelensmid’.
Ik ben in 1969 uit Rotterdam 
vertrokken. Vanwege mijn werk 
als letselschade-expert ging ik in 
Limburg wonen en daar woon ik 
nog steeds met veel plezier.’’
Henk Meijer werkte decennia bij 
Van Berkel’s Melkinrichting. Zijn 
vrouw onderhield de kantoren en 
schonk koffi e voor wie trek had. 
Henk had zijn wijk in de Beuken-
daal in Vreewijk. Wie herinnert 
zich het echtpaar en weet bijzon-
derheden?

Reacties reinwol@outlook.com  

Vader en moeder Offerman wilden nooit veel kwijt aan hun zoon Bert (bo4060@gmail.com) 
over de Tweede Wereldoorlog en al helemaal niet over de hongerwinter in 1944/1945. Het 
enige dat ze hem eens gezegd hebben, is dat ze ooit voor voedsel vanuit Rotterdam-Delfsha-
ven gingen lopen richting Utrecht. Dat was in gezelschap van Bert’s oom Tom, toen 14 jaar, 
nu 91 en woonachtig in Zuid-Afrika. Ergens in het plaatsje Oudewater hebben ze overnacht. 
Oom Tom vertelde naderhand dat in hun bijzijn de mensen gingen eten en zij niets kregen. 
De volgende dag liepen ze tot voorbij Utrecht, maar nergens stuitten ze op voedsel.

Bert Offerman: “Toen zijn ze van 
armoede en ellende teruggelopen naar 
Rotterdam. Moeder had haar voeten 
stuk gelopen door het sloffen in 
sneeuw en ijs. Ze hield een vracht-
wagen aan met in de laadbak Duitse 

 Achter de autobus de hoek 
Dordtselaan en Strevelsweg met 

de fotowinkel van Tom de Graaf. Foto 
verzameling Rein Wolters   

 Lift met 
vrachtauto Duitsers   

 De Dordtselaan vanaf de graansilo Brielselaan omstreeks 1950. Foto verzameling Rein 
Wolters   

 Henk Meijer en zijn hulpje poseren op de Beukendaal graag voor de foto. Foto Willem van 
Meer   

Oorlogswinter

We woonden aan de ‘s-Gravenweg 
in Capelle aan den IJssel. Ik was 
14 jaar oud en fietste dagelijks 
acht kilometer naar de mulo 
aan de Oudedijk in Rotterdam. 
De Duitsers hadden Rotterdam 
omringd met een barricade van 
schrikdraad. In de weg was een 
betonblok aangebracht, waar 
spoorstaven schuin inpasten. Voor 
paard en wagens werden die er 
dan even uitgehaald, maar met de 
fiets kon je er tussendoor.

Toen begon de lange en strenge winter, die 
duurde van begin februari tot half maart 
1943. Dit was nog twee jaar voor de honger-
winter, maar ook toen waren brandstof voor 
de kachel en eten al schaars.

Schaatsen naar school
We woonden aan het water en al gauw 
waren sloten, kanalen en ook de Kra-
lingse Plas bedekt met een dikke laag ijs. 
Ik besloot op schaatsen naar school te gaan. 
Eerst een slootje uit naar het kanaal dat 
van Rotterdam naar Gouda liep langs de 
Prins Alexanderpolder, vervolgens naar de 
Kralingse Plas en vandaar door een parkje 
naar school. Mijn tas met boeken hing met 
een broekriem op m’n rug.

Fooien
Uiteraard werd er in die tijd veel geschaatst, 
want ander vertier was er niet en het was 
een prachtige afl eiding in oorlogstijd. Heel 
veel Rotterdammers gingen het genoemde 
kanaal uit naar Gouda. Bij het watergemaal 
Mallegat bij Gouda gingen de schaatsen af 
en werd er een stukje gelopen naar de bin-
nenstad. In Gouda kochten we de bekende 
Goudse stroopwafels, die in pakjes werden 
omgehangen aan knopen of riemen. Ver-
volgens werden Goudse pijpen opgenaaid. 
Sierpijpjes in alle maten op de borst en een-
voudige pijpen met lange stelen werden op 
de rug vast genaaid. De kunst was dan die 
heel in Rotterdam te brengen, dus zonder te 
vallen. Ook moesten enkele ophaalbruggen 
gepasseerd worden, door er onderdoor te 
kruipen of een stukje over de weg te lopen. 
Bij die oversteekplaatsen was altijd wel 
iemand die wat fooien probeerde te vangen 
door er een stropad aan te leggen.
Op diverse plaatsen schaatsten gezellig 
groepjes mensen met familie, vrienden of 
bekenden. We reden meestal op rondrijders 
(dit waren de voorlopers van de kunst-
schaats) en zwierden heerlijk rond. Leuk 
was het meisjes te vragen samen te schaat-
sen, daar zijn ook wel vriendschappen aan 
overgebleven, denk ik.

Joop van der Kraan (92)
riavanderkraan101@gmail.com
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis 
adviesgesprek aan. We hebben con-
tracten met alle zorgverzekeringen. 
Vergoedingen varieren van 75% tot 
100% uit de (basis) verzekering.

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

Trots op onze historie en uitvaartkeurmerk. 
Wij nemen ons vak serieus. Zijn gediplomeerd en gecertificeerd.
Bij ons geen onaangename verrassingen of gedoe.
Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Meer weten over onze uitvaartprofessionals?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/toegewijd 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

WIJ ZIJN BETROKKEN EN TOEGEWIJD 

Houd afstand
Vermijd drukte 

Reis veilig 
Koop/lease een brommobiel! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brommobiel.nl
Microcar-Ligier dealer 

Al 20 jaar hèt vertrouwde 
adres voor u en uw brommobiel  

Tiendweg West 14 
2941 EP  Lekkerkerk 
Bellen: 0180-661551 
www.brommobiel.nl 

www.brommobielro�erdam.nl   

Alle types  Microcar/Ligier Nieuw op voorraad  met stuurbekrach�ging en airco.
Maak corona veilige proefrit bij ons bedrijf of thuis in 45km auto naar keuze.
Voor u uitgelicht: Microcar MGo X DCi met  SUN ac�epakket voor  €16.995,-
Wisselend aanbod  Tweedehands Microcar Ligier Aixam  in ruime showroom.

   

 
   

  

Microcar MGo X DCi pack rouge 
spor�ef/ruim/stuurbekrach�ging/aircondi�oning

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.
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Familie Schaap
Mijn overgrootvader, Huig Kool, ging 
in 1892 vanuit de Haarlemmermeer-
polder naar Amerika voor een beter 
leven voor zijn gezin. Het was echter 
geen succes en hij kwam terug naar 
Nederland en woonde later weer in 
Amsterdam. Hij had vier kinderen. 
Van drie kinderen (een ervan was mijn 
oma) weten we, na veel zoekwerk, 
de verdere levensloop. We wenden 
ons tot u, omdat de oudste dochter 
van Huig Kool, Maartje Kool op 13 
november 1901 in Rotterdam is ge-
trouwd met Willem Schaap, geboren 
6 juni 1874. Zij gingen wonen in Rot-
terdam en kregen daar 15 kinderen. In 
deze familie Schaap zoeken wij dus 
de nazaten van Maartje Schaap-Kool, 
die geboren is op 10 april 1884 en 
overleden in het kraambed in 1932 in 
Hillegersberg. Mogelijk zijn er in de 
mannelijke lijn nog nazaten die iets 
weten of herkennen. We hebben al 
tientallen families Schaap gebeld in 
de regio, maar zonder succes. Omdat 
wij een dagboek van zijn reis naar 
Amerika en een tiental brieven hebben 
van mijn opa, waarin gesproken wordt 
over haar (Maartje Kool) vroege 
huwelijk, zoeken wij nazaten van 
deze familie. Daarom zouden wij het 
geweldig vinden als lezers van De 
Oud-Rotterdammer ons verder kunnen 
helpen.

Henk Buiteman
henkbuiteman@gmail.com
Druten

Wie weet meer over Willem 
Pijper?
Willem Pijper staat centraal bij een 
manifestatie in het najaar van 2022. 
Hij was de eerste directeur van het 
Rotterdams Conservatorium, het 
tegenwoordige Codarts, en bracht 
samen met anderen het modernisme 
naar Rotterdam. Pijper is daarmee één 
van de grondleggers van het moderne 
Rotterdam. Wie heeft meer informatie 
over hem en de muziek- en dansschool 
die in de jaren dertig van start gingen?
De in 1894 geboren Pijper werd in 
1930 aangesteld als directeur van 
het Conservatorium. Zijn werk werd 
gespeeld door het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest. Bij de opening 
van Museum Boijmans werd in 1935 
zijn opera Halewijn uitgevoerd. Pijper 
gaf verder leiding aan wat destijds 
de Toonkunst Muziekschool heette 
en gaf Corrie Hartong de vrije hand 
om in 1935 de moderne Rotterdamse 
Dansschool op te richten. Beide 

scholen waren gevestigd aan Van der 
Duynstraat, vlakbij Station Hofplein 
en op de plek van het tegenwoordige 
MONO (hoek Zomerhofstraat en 
Vijverhofstraat). Pijper woonde zelf 
ook in deze buurt, aan de Schiekade, 
achter de huidige sportschool van 
David Lloyd. Zowel de school als 
het woonhuis van Pijper gingen ver-
loren bij het bombardement van mei 
1940. De school fuseerde tijdens de 
oorlog met de muziekschool van Jos 
Holthaus en de lessen werden daarna 
gegeven aan de Allard Piersonlaan en 
de Mathenesserlaan.
Verschillende bekende Rotterdammers 
zijn verbonden aan het werk van Wil-
lem Pijper. Zo was Hans de Monchy 
voorzitter van zowel de muziekschool 
als de dansschool van Pijper. Jacques 
de Monchy en zijn vrouw Liesbeth 
De Monchy-Kuiper werkten beiden 
als leraar aan het Conservatorium en 
waren persoonlijk bevriend met Pijper. 
Gert van der Steen en Lidy van Spren-
gen waren nauw betrokken bij Pijpers 
werk en hebben zijn werkzaamheden 
na zijn dood voortgezet.
Willem Pijper overleed in 1947. We 
zoeken voor de manifestatie verhalen, 
herinneringen, foto’s en objecten die 
te maken hebben met Willem Pijper, 
de muziekschool en de dansschool. 
Het gaat daarbij vooral om de periode 
van 1930 tot 1950.
Wie helpt ons aan materiaal voor 
een pop-up tentoonstelling over deze 
beginperiode van de muziek- en dans-
school, vlak voor en tijdens de oorlog? 
Wie heeft foto’s van genoemde 

mensen en gebouwen of verhalen en 
anekdotes over Pijper en zijn werk? U 
kunt contact opnemen met DIG IT UP, 
via contact@digitup.nl

Foto’s Ahrens-Fox
Mijn broer en ik verzamelen foto’s 
en informatie over de Ahrens-Fox 
autospuit van de brandweer Rotter-
dam. Ik ben zelf al meer dan 30 jaar 
in dienst van de brandweer. Ik ben op 
zoek naar de foto met de Ahrens-Fox 
die bij terugkeer van de grote brand te 
Middelburg werd gefotografeerd met 
de bemanning. Misschien heeft een 
familielid van hen nog een duidelijke 
foto?
Ook zoek ik informatie (en foto’s) 
over het noodlottige incident, dat 
gebeurde nabij de Putselaan-Hillevliet, 
waarbij de autospuit werd beschoten 
en chauffeur W. Verschoor het leven 
liet. Ook werden twee brandwachten 
J. van Blom en W. Kindt, die van de 
reddingsbrigade waren, gewond. Ver-
der was eerder de autospuit 1 zwaar 
beschadigd nabij de Waalhaven door 
een nabij ingeslagen bom. Daar heb 
ik ook geen foto of juiste informatie 
van (er wordt ook gesproken van een 
voltreffer). Weet wel dat er twee vrij-
willige brandmeesters, L. de Koning 
van slangenwagen 52 en J. Bosman 
van slangenwagen 43 bij het bombar-
dement van Vliegveld Waalhaven zijn 
omgekomen.

Frank van der Weerden
franksidney1963@gmail.com
06-30006789

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

Konig Transport

Ik ben benieuwd of iemand hier nog een 
herinnering aan heeft. Ik heb een doos 
vol oude foto’s van Konig Transport. 
Helaas staat er niet bij waar ze zijn geno-
men. Er zijn wel foto’s die overduidelijk 
uit Rotterdam komen, waarvan deze er 
eentje is.

Anette Weeda- Paesens
anetteweeda@upcmail.nl

Muziek bij Ruteck’s
Ik werkte in 1958 met mijn zus Mary bij Ruteck’s op de Lijnbaan. Het was 
heel leuk, maar ook vermoeiend. Soms begonnen we om 12 uur tot ‘s avonds 
12 uur op zondagen. Maar het was heel gezellig, omdat er elke nieuwe 
maand een ander orkest kwam spelen. Met Kerst mochten we met heel veel 
collega’s ‘Ave Maria’ zingen met de zangeres. Ik sta op deze foto erg achter-
aan. Later ging ik met wat collega’s bij De Bijenkorf werken. Daar hadden 
we op zondag vrij. Ook een leuke tijd.
Hopelijk zijn er nog collega’s die dit lezen, maar Mary en ik waren de jong-
sten en we zijn nu 84 en 82 jaar. Maar je weet maar nooit. Reacties zouden 
erg leuk zijn. Onze lieve chef, mijnheer De Boer, was een leuke man, ook 
mevrouw De Boer was aardig. Ze waren overigens geen familie van elkaar.

mevr. Jopie van der Heijden-Kila
Cort van der Lindenstraat 175 (Parkzicht)
2613 LB Delft

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

‘t leukste 
uitje 

op het 
water
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Bedankje
Langs deze weg wil ik alle sponsoren 
van de inzamelingsactie Stolpersteine 
bedanken voor de spontane giften 
voor Stolpersteine voor de Joodse 
doven en hun gezinsleden, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog door de 
Duitse soldaten uit hun huizen gehaald 
en weggevoerd zijn. Zij kwamen nooit 
meer terug. Dankzij de inzamelings-
actie kunnen de herdenkingsplaten 
voor de vermoorde Joden op de 
woonadressen in verschillende wijken 
in Rotterdam geplaatst worden. Dat 
gebeurt hopelijk in het eerste halfjaar 
van 2022. Wij zijn nog lang niet klaar 
met bovengenoemde actie en gaan 
gewoon door. U kunt uw vrijwillige 
bijdrage overmaken op bankreke-
ningnummer NL66 INGB 0002 6014 
39 t.n.v. Swedoro onder vermelding 
“Stolpersteine voor familie Dasberg”. 
Wij mogen de vele vermoorde Joden 
nooit vergeten! Voor mij is het onmo-
gelijk iedere schenker persoonlijk te 
bedanken. Heel véél dank wil ik jullie 
nogmaals zeggen. Fantastisch! Veel 
belangstellenden hebben mijn artikel 
gelezen en mij hierop een fi jne reactie 
gestuurd. Hartelijk dank voor jullie 
lieve woorden, namens DovenShoah/
Swedoro,

Fredy Blom-Wienands
f.blom-wienands@planet.nl

Klepperen
Ik ben nu 73 jaar, maar kan mij nog 
een aantal zaken uit mijn jeugd herin-
neren. Zoals de keer dat ik op het 
politiebureau belandde. Ik was een 
jaar of tien, toen mijn broer en ik, naar 
aanleiding van een incident, een aan-
varing met de wijkagent kregen. Met 
als gevolg dat wij op zaterdagochtend 
op het politiebureau aan de Charloise 
Kerksingel in Rotterdam moesten 
komen om strafwerk te schrijven. Dat 
gebeurde in een zaaltje met houten 
stoelen aan lange tafels. Deze stoelen 
hadden zittingen van multiplex of iets 

dergelijks. De zitting van mijn stoel 
zat echter zodanig los dat je ermee 
kon ‘klepperen’. Toen ik dat doorhad, 
wachtte ik tot de toezichthoudende 
agent van mij was verwijderd en 
begon toen te klepperen. De goeie 
man hoorde dat uiteraard en vroeg wie 
dit deed; geen antwoord natuurlijk. 
Dit herhaalde zich een aantal keer, 
waardoor de goeie man geïrriteerd 
raakte en boos begon te zoeken wie 
de dader was. Hoewel iedereen in het 
zaaltje blauw lag van het lachen, heeft 
hij de dader niet gevonden.

Cor van Pelt
c.van.pelt@12move.nl

Jachtsneeuw
Het zal in 1950 of 1951 geweest 
zijn. Mijn zus hielp op zaterdag in de 
winkel van onze tante, de weduwe 
A.v.d.Kooij in de Dorpsstraat in Over-
schie en ik hielp op zaterdag bij onze 
oom, melkhandelaar J.v.d.Kooij in de 
Oranjestraat. Mijn tante was dan in de 
winkel en ik deed wat huishoudelijke 
dingen en zorgde voor eten voor de 
kinderen. Mijn zus en ik gingen samen 
naar ons huis aan de Landscheiding 

over het Zwarte pad, maar door een 
jachtsneeuwstorm moesten we lopen. 
Eenmaal thuis eerst opwarmen, 
eten en na een poosje naar bed. We 
sliepen op zolder en daar bleek dat 
de jachtsneeuw door de kieren van 
het dak was gedrongen, zodat ook 
het bed besneeuwd was. De sneeuw 
verwijderd, naar de kelder om een 
laken voor de was te halen, een doosje 
punaises gepakt en het laken aan 
onder- en bovenkant van het houten 
ledikant vastgeprikt, zodat we droog 
konden slapen. IJsbloemen op de ra-
men? ‘t Was op zolder net zo koud als 
buiten en dan komen er geen bloemen 
op de ramen. Koude voeten? Een oud 
vest om je benen werkte prima. Dit 
zijn wat herinneringen van mij aan een 
koude winter.

J.Gielen-v.d.Berg
jgielen@simpc.nl

Goudse pijp
Het verhaal van Willem van Wijn-
gaarden maakte heel wat in mij los. 
Als Gouwenaar schuifelde ik rond de 
kraampjes op de Ringvaart bij de Ju-
lianasluis. Een Oud-Hollands tafereel. 

Ik denk er met veel plezier aan terug. 
Kraampjes met Goudse stroopwafels, 
Goudse pijpen en erwtensoep. Zelf 
was ik de schaatskunst niet genoeg 
machtig om naar Rotterdam te gaan. 
Moordrecht haalde ik nog net. Voor 
de bouw van de Julianasluis kon tot 
in het centrum van Gouda worden 
geschaatst. Zelfs op zondag waren dan 
de winkels open en was het een drukte 
van belang. Het natuurijs bracht toen 
heel wat teweeg. Aan de erwtensoep 
zit een niet al te smakelijk verhaal 
vast. Erwtensoep met kluif! Toen de 
werking van de kluiven zijn kracht/
aroma had verloren, werden deze 
achter de kraam op het ijs gegooid. 
Waar mannen met aandrang hun 
urine erover sproeiden. De vraag 
naar ‘Snert’ was echter zo groot dat 
de erwtensoep-koks kluiven nodig 
hadden. Geloof het of niet, maar bij 
gebrek aan ‘verse’ kluiven werden de 
oude, besprenkelde opgeraapt en in de 
erwtensoeppannen gedeponeerd. Hoe 
de ‘nieuwe’ soep vervolgens ‘in de 
smaak’ viel, vermeldt het verhaal niet.

Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl

De winter van 1962-1963
Als 19-jarig elektrisch lasser bij Gusto 
Staalbouw uit Schiedam pendelde ik 
elke week vanuit mijn woonplaats 
Borculo (Achterhoek) naar de Hoog-
ovens in IJmuiden. De strenge vorst 
van soms -16, met tussendoor sneeuw-
stormen, staat me nog goed bij. Het is 
behoorlijk afzien om dan op een met 
sneeuw bedekte steiger bij een stevige 
oostenwind je werk te doen op 60 
meter hoogte. Twintig minuten werken 
en dan snel je gevoelloze handen en 
voeten opwarmen. Dat gebeurde in de 
buiten gebruik gestelde oven, aan een 
zelfgefabriceerde vuurkorf van een af-
gedankte oliedrum. Zo werden de acht 
werkuren volgemaakt. Tijdens deze 
zeer koude periode heb ik zelfs nog 
bevriezingsverschijnselen opgelopen 
aan een voet, waar ik nog veel last van 
heb gehad. Ik barstte bepaald niet in 
tranen uit toen de buitentemperaturen 
weer opliepen. Het zijn onuitwisbare 
herinneringen!

Andre Garritsen
lucie.pierik@hetnet.nl  

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

Elektricien op de Hef

  De ‘Hef’ is momenteel volop in het nieuws, vanwege het reusachtige jacht van een Amerikaanse internetdirecteur 
dat er doorheen moet. Daarvoor zou het monument uit elkaar gehaald moeten worden.
Zo’n 60 jaar geleden werkte ik als elektricien op de hefbrug. Bijgaand enkele foto’s daarvan.

    Kees in ‘t Veld
caintveld@gmail.com   
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De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud
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of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl 
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Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats
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automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 59,95 
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Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. weleer (voorheen); 7. jonge klare; 12. maat voor kolen; 13. bamboebeer; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. klein 
kind; 17. ver (in samenst.); 19. bundel twijgen; 21. personal computer (afk.); 22. halsboord; 24. vuurwapen; 27. afgemat; 
28. schor; 30. vragend voornaamwoord; 31. mensengeslacht; 32. zeer warm; 33. houten drinkbakje; 35. uitbouw aan een 
huis; 37. eenvoudig voertuig; 38. eerwaarde grijsaard; 41. stapel hout; 42. Europees land; 44. god van de liefde; 46. zeil-
botenfestival in Amsterdam; 47. níet erg breed; 48. iemand die een gebod overtreedt; 49. cafébediende; 50. niet deskun-
dige; 52. tijdperk van honderd jaar; 54. gebalde vuist; 56. lidwoord; 58. jeugdig persoon; 61. vangwerktuig; 62. Europees 
land; 64. soort dakbedekking; 65. boerderijdier; 67. tuimeling; 68. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 70. 
bladader; 72. roem of lof; 73. informatietekst op tv; 76. klein hertje; 77. muzieknoot; 78. familietwist; 79. niet tegen; 81. 
aluminium (scheik. afk.); 82. in de grond levend zoogdier; 83. belangrijk punt (thema); 84. organisatie van Amerikaanse 
staten (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. het dalen van vliegtuigen.

Verticaal
  1. een stortbad nemen; 2. sadomasochisme (afk.); 3. fopspeen; 4. behaagziek; 5. mengsel van cement en zand; 6. schrijf-
vloeistof; 7. katachtig roofdier; 8. onvriendelijk; 9. plechtige belofte; 10. veiligheidsraad (afk.); 11. totale entreegelden; 16. 
boerderijdier; 18. windvrije zijde; 20. grote bijl; 21. Amerikaanse schrijver; 23. deel van camera; 25. geweidragend dier; 
26. opening in een vestingmuur; 27. binnenste van botten; 29. kunstmaan; 32. Amerikaanse feestdag; 34. duw of zet; 36. 
kraamvrouwen drank; 37. steen; 39. plaats in Drenthe; 40. roosvormig versiersel; 42. militair hoofddeksel; 43. Nederland-
se prinses; 45. kledingstuk; 46. son altesse eminentissime (afk.); 51. Europeaan; 53. nachtroofvogel; 54. soort bowlen; 55. 
verbond (liga); 56. golfputje; 57. zachte (zwakke); 59. inwendig orgaan; 60. vol losse draden; 62. vorsenverblijf; 63. huid 
om de nek; 66. tijdperk; 67. smeermiddel; 69. onaangepast persoon; 71. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 
73. zie 17 horizontaal; 74. toetsing; 75. jongensnaam; 78. oude lap; 80. wiel; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. muzieknoot.   

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een regel uit een bekend lied van Gerard Cox, dat ook door Kees 
van Kooten en Wim de Bie is gezongen, ‘’1948”, ook bekend als ‘Toen was geluk heel gewoon’. De oplossing 
luidde:

In de tochtigste kieren zat papier

Veel inzenders stuurden de goede oplossing toe en uit die inzenders lootten we weer vijf prijswinnaars die ieder een 
exemplaar van het boek ‘Het korps de baas’ over de geschiedenis van de Rotterdamse politie krijgen toegezonden. 

Die prijswinnaars zijn: Diny Goedhart, M. Tigchelaar, K.L. Ver-
schoor, Kees van Luenen en G. Rietberg.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs 
klaarliggen. Vijf prijswinnaars krijgen ieder een set Rotterdamse 
onderzetters voor thee of koffi e. Wilt u ook in aanmerking komen 
voor deze prijs? Zorg dan dat uw inzending bij ons binnen is 
voor donderdag 17 februari 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.deoudrotter-
dammer.nl  
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Horizontaal 1. weleer (voorheen); 7. jonge klare; 12. maat voor kolen; 13. bamboebeer; 14. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 15. klein kind; 17. ver (in samenst.); 19. bundel twijgen; 21. personal computer (afk.);
22. halsboord; 24. vuurwapen; 27. afgemat; 28. schor; 30. vragend voornaamwoord; 31. mensengeslacht;
32. zeer warm; 33. houten drinkbakje; 35. uitbouw aan een huis; 37. eenvoudig voertuig; 38. eerwaarde
grijsaard; 41. stapel hout; 42. Europees land; 44. god van de liefde; 46. zeilbotenfestival in Amsterdam; 47.
níet erg breed; 48. iemand die een gebod overtreedt; 49. cafébediende; 50. niet deskundige; 52. tijdperk
van honderd jaar; 54. gebalde vuist; 56. lidwoord; 58. jeugdig persoon; 61. vangwerktuig; 62. Europees
land; 64. soort dakbedekking; 65. boerderijdier; 67. tuimeling; 68. raad voor economische aangelegenhe-
den (afk.); 70. bladader; 72. roem of lof; 73. informatietekst op tv; 76. klein hertje; 77. muzieknoot; 78. fami-
lietwist; 79. niet tegen; 81. aluminium (scheik.afk.); 82. in de grond levend zoogdier; 83. belangrijk punt; 84.
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. het dalen van vliegtuigen.

Verticaal 1. een stortbad nemen; 2. sadomasochisme (afk.); 3. fopspeen; 4. behaagziek; 5. mengsel van
cement en zand; 6. schrijfvloeistof; 7. katachtig roofdier; 8. onvriendelijk; 9. plechtige belofte; 10. veilig-
heidsraad (afk.); 11. totale entreegelden; 16. boerderijdier; 18. windvrije zijde; 20. grote bijl; 21. Amerikaan-
se schrijver; 23. deel van camera; 25. geweidragend dier; 26. opening in een vestingmuur; 27. binnenste
van botten; 29. kunstmaan; 32. Amerikaanse feestdag; 34. duw of zet; 36. kraamvrouwen drank; 37. steen;
39. plaats in Drenthe; 40. roosvormig versiersel; 42. militair hoofddeksel; 43. Nederlandse prinses; 45. kle-
dingstuk; 46. son altesse eminentissime (afk.); 51. Europeaan; 53. nachtroofvogel; 54. soort bowlen; 55.
verbond (liga); 56. golfputje; 57. zachte (zwakke); 59. inwendig orgaan; 60. vol losse draden; 62. vorsen-
verblijf; 63. huid om de nek; 66. tijdperk; 67. smeermiddel; 69. onaangepast persoon; 71. raad voor econo-
mische aangelegenheden (afk.); 73. zie 17 horizontaal; 74. toetsing; 75. jongensnaam; 78. oude lap; 80.
wiel; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

Winters uit mijn jeugd
In de jaren vijftig en zestig had je nog 
winter. Je werd ‘s morgens wakker in 
een steenkoude slaapkamer. Verwar-
ming of dubbele ramen waren er niet. 
Vaak waaide het bij de ramen, want 
het was allesbehalve winddicht. Als 
je de gordijnen open deed, stonden 
de ijsbloemen op de ramen. Soms lag 
ook op de deken een ijslaagje van het 
condens dat opgevroren was. Als het 
echt heel koud vriezend weer was, 
kregen we een extra deken op bed; een 
wollen groene deken, een overblijfsel 
uit militaire dienst van mijn vader. 
Dekbedden waren er nog niet. Ja, 
wij kenden ze wel, want de zus van 
mijn moeder woonde in Duitsland. 
Daar gingen we regelmatig heen. 
Zij hadden van die heerlijke donzen 
dekbedden. In Nederland moesten 
wij het doen met dekens. Ook lekker 
warm. Van die wollen met een label 
eraan waar een hert op stond, ten 
teken dat het echt wol was. Als je dan 
uit je warme bed stapte op het steen-

koude zeil, moest vaak de kachel nog 
aangemaakt worden, omdat de zwarte 
kolenhaard ‘s nachts was uitgegaan. 
Snel naar de keuken, een lap over je 
snuit, boterham eten en naar school. 
Buiten hingen ijspegels aan de kozij-
nen. We braken ze af om op te sab-
belen onderweg. Er lag ook vaak een 
pak sneeuw, dus uit school vlug naar 
huis, boterham eten, snel de slee pak-
ken en richting de sloot om kerkhof 
Crooswijk. Omdat die een stuk lager 
lag dan de straat, kon je daar mooi met 
de slee naar beneden roetsjen. Er lag 
immers een lekker dikke laag ijs op de 
sloot. Of we gingen op de boezem met 
onze Friese houten schaatsen een soort 
van ijshockey spelen met een stok 
en een blikje van de schuine dropjes 
Wybertjes. Dat blikje vulden we met 
zand en gebruikten het als puck. Het 
gleed geweldig over het ijs.
Ik kan me nog herinneren dat er eens 
zoveel sneeuw was gevallen, dat er 
bijna geen doorkomen aan was in de 
straat. De mensen veegden de stoepen, 

maar het hoopte vreselijk op aan de 
stoepranden en men kon de auto’s 
niet kwijt. Een buurman, die op een 
kiepvrachtwagen reed, had het gewel-
dige idee met z’n allen de sneeuw op 
de vrachtwagen te scheppen. Hij zou 
dat wel ergens lossen. Zo gezegd, zo 
gedaan, veel buren met een schep in 
de weer en de straat was weer mooi 
begaanbaar. Toen reden ze niet met 
sneeuwruimers door de straten, dus 
deed men het gezamenlijk. Iedereen 
in de weer op straat en ondertussen 
ook sneeuwballen gooien. Na zo’n 
dag sneeuw- en ijspret kwam je thuis 
met steenkoude handen en voeten, 
maar dat voelde je niet. Lekker bij de 
warme kachel zitten met een heerlijke 
beker warme chocolademelk, kaakjes 
met boter en suiker. Dan kreeg je zo’n 
heerlijk rozig gevoel en ‘s avonds 
sliep je als een roos. Op naar de vol-
gende dag met veel winterpret.

Magda de Rooij
magdaderooij@gmail.com  

Herinneringen aan Hillegersberg
Deze foto in ‘Rijnmond vanuit de wolken’ is een duik in mijn herinnering, 
want ik ben geboren rechts van De Christus Koning, de Straatweg overste-
ken, de Hillagondastraat in en bij kruidenierswinkel Bellekom rechtsaf. Dat 
was nog in de tijd (1938) dat Hillegersberg een zelfstandige gemeente was. 
Daarom erger ik me ook nu hier weer over de aanduiding dat de Straatweg 
richting Hillegersberg loopt. De foto is! namelijk helemaal Hillegersberg en 
het getoonde stadsdeel is Hillegersberg Zuid, terwijl de Straatweg naar Hil-
legersberg Noord loopt. Nog steeds overigens. Om Hillegersberg Zuid nu het 
Kleiwegkwartier te noemen, toont een schrijnend gebrek aan historisch besef.

  Ton Stoffels
(06-57528739, antoniusmarie2voor12@gmail.com)   
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39. plaats in Drenthe; 40. roosvormig versiersel; 42. militair hoofddeksel; 43. Nederlandse prinses; 45. kle-
dingstuk; 46. son altesse eminentissime (afk.); 51. Europeaan; 53. nachtroofvogel; 54. soort bowlen; 55.
verbond (liga); 56. golfputje; 57. zachte (zwakke); 59. inwendig orgaan; 60. vol losse draden; 62. vorsen-
verblijf; 63. huid om de nek; 66. tijdperk; 67. smeermiddel; 69. onaangepast persoon; 71. raad voor econo-
mische aangelegenheden (afk.); 73. zie 17 horizontaal; 74. toetsing; 75. jongensnaam; 78. oude lap; 80.
wiel; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

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

Ech wel!
Bel 0180-820244

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

Bel 0180-820244

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

Wat zeggie!?

Wim van der Klein is een geboren 
verhalenverteller. Zijn korte verhalen 
verschijnen regelmatig in De Oud-
Rotterdammer.. 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, voorzich-
tige 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 verhalenbun-
del die u niet mag missen. 

Samen
Vormgever Remco Lange heeft 
een prachtig boek over Rotterdam 
uitgebracht. Negen Rotterdamse 
schrijvers en negen fotografen ge-
ven 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.

Rijnmond vanuit de 
wolken

De opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’ 
is er: Rijnmond vanuit 
de wolken. Na het suc-
cesvolle 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.

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

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer 
Koffiemok plus onderzetters:

Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(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 Oud-
Rotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook 
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

   
Het Rotterdams ABC

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

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden 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 Rot-
terdamse 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.

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

Hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte 
Rotterdamse Hand in Handdoek! Uitge-
voerd 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!

€ 39,95
€ 17,95

€ 45,00

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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.

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 45,00
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok + onderzetters (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  € 24,25

Ja, ik bestel:

Dinsdag 8 februari 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25
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