De Oud

Dinsdag 20 september 2022 . Jaargang 18. Nr.19

Politie was een goede gastheer cupfinale
Op 15 mei 1991 werd in Rotterdam in de Kuip de Europa
cup II finale gespeeld. Barcelona tegen Manchester United
met alleen al voor de laatste
club 15.000 supporters die
waren afgereisd om het spektakel bij te wonen.
Vanaf 1980 had ik in allerlei verbanden met platte pet en in M-E verband
ervaring opgedaan in het omgaan met
voetbalsupporters. Ook de relschoppers die niets met voetballen te maken
hebben mocht ik in al die jaren beter
leren kennen. Vaak jongeren met een
veelvoud van aandoeningen die door
rotzooi te schoppen de politie een
hoop werk bezorgden en de clubs in
een kwaad daglicht stelden.
Een criminoloog nuanceerde op afstand het optreden van de politie tegen
relschoppers: dit is een confrontatie
tussen geüniformeerde jeugd en niet
geüniformeerde jeugd. Het is helaas
een internationaal verschijnsel waar
we nog steeds mee te maken hebben
Deze dag, 15 mei dus, mocht ik als
brigadier van een openbare orde
groep deel uit maken van die grote
groep dienders met “platte petten”
die werden ingezet bij dit evenement.
Deze keer was door de “hogere legerleiding” (burgemeester en korpschef)
besloten om de begeleiding van de
supporters van beide clubs gescheiden
te houden in Rotterdam.
Om de geweldsspiraal te doorbreken
werden 550 dienders met platte pet
ingezet en 300 dienders werden als
Mobiele Eenheid achter de hand wer-
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den gehouden.
De Rotterdamse politie heeft bij het
winnen van de Europacup door Feyenoord in 1970 op de Coolsingel met
de inzet van de platte petten met een
Feyenoordrozet ijgedragen aan een
feestelijke huldiging. Hoog tijd om na
zoveel jaren een soortgelijk evenement mee te maken.
Muziek geeft verbinding
Op het voorplein van de Kuip werden
de Barcelona-supporters afzonderlijk
opgevangen en vermaakt met muziek.
De Parkkade veranderde in een festivalterrein met muziek van de Engelse
popgroep Simply Red. Bekende voetbalschlagers zoals: “Land of Hopen
and Glory’ en ‘Oh when de Reds go
marching in” zorgden voor een uitstekende sfeer. Ik dacht aan het gezegde
‘als mensen zingen doen ze geen gekke dingen’. De politie kreeg voetbalshirts en sjaals van de supporters en er
ontstond spontaan een polonaise van
supporters en politie. Supporterspetten en uniformpetten werden voor
de fotomomenten uitgewisseld. Voor
mij was dit ook verrassend omdat bij
dit soort evenementen de sfeer vaak

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

toch heel grimmig kan zijn tegen de
aanwezige politie. Relschoppers vaak
onder invloed van ‘geestverziekende
middelen’ zijn lastig van de supporters
te onderscheiden en kunnen zo maar
om niets los gaan.
De huis-dj Kate Fane van Manchester,
bij de supporters razend populair,
was deze middag de animator van
dit supportersfeest. Door de muziekkeuze van Fane was het voor hem een
klein kunstje om de supporters op zijn
hand te krijgen door te beginnen met
het lied: “We all follow man” (We
volgen allemaal). De tekst konden de
fans uit het hoofd en het was meteen
feest. Na afloop stonden bij de dj de
tranen in de ogen en vertelde hij dit
nog nooit te hebben meegemaakt. Het
relaxte optreden van de politie met
de supporters had zichtbaar indruk op
hem gemaakt. Hij vertelde dat over
soortgelijk optreden van de politie
veel gesproken werd maar Rotterdam
durfde en deed het.
Zo kan het dus ook.
Na afloop was er in de kantine van
het hoofdbureau van politie een
feestelijke stemming. Alle dienders
die aan deze goede afloop hadden bij-

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

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

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

gedragen kregen een bos bloemen met
erna op de voorpagina met een grote
een dankwoord van korpschef Rob
foto en tekst: United fans conga to
Hessing waarin onder andere stond:
cup Victory. Ook de Nederlandse pers
“Ik bedank u hierbij voor de kwaliteit
was vol lof over het optreden van de
van uw inzet die u een bekerwinnaar
politie. Mooi om mee te maken dat
maakt. Ook uw eventuele partner zou
voetballen ook een feestje kan zijn.
ik daarin willen betrekken, door haar
of hem deze bos bloemen te overhanHan Karels
hankarels@kpnplanet.nl
digen. Bedankt!
Intern heb ik nog wel discussies gehad
met collega’s over
de vraag waar de
grens ligt in je
optreden en de
beeldvorming van
de politie. Doel van
het optreden was
om er een feest van
te maken en dat is
deze dag gelukt met
geen vernielingen
en geen gewonden
en tevreden supporters die vanuit
Engeland schriftelijk de politie
bedankten.
Het Engelse dagblad The IntepenEen fragment uit de krant The Independent, dat de aanpak van de
dent opende de dag
Rotterdamse politie prees.

GRATIS TAXATIE

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl
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PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen

Bestel nu
uw BuurtPas

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Diensten aan huis

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

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Meld u aan en word lid

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

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

S��i�����
Ne���l�n���
�

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

www.seniorenhulp.com

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Blue Band vertrekt, Gerard dus ook
Zo lang ik mij kan herinneren staat er aan de Maas bij de bruggen een fabriek. Blue Band. De grote lichtreclame is als je over
de Willemsbrug komt aanrijden, niet te missen. Ook het markante kantoorgebouw dat eind vorige eeuw over de fabriek is
geschoven zal iedereen opvallen.

CCtje

pot op tafel bekijk ik sindsdien anders.
Vloek
Gerard kwam al als jongen in korte
broek werken op de fabriek. Zijn
vader had er ook een lange historie
achter de rug. Toen Gerard van school
kwam, was het duidelijk. “Kom maar
naar de fabriek, je broer werkt er
immers ook”. Zo leefden er decennia
lang families met en voor de fabriek.
Het woord ‘boter’ was een vloek. Die
fabriek draaiende houden was de missie. Naast vastigheid, levert het ook
trots op. Je komt het niet vaak meer
tegen. Mensen stappen tegenwoordig
over van de ene werkgever naar de
andere, of worden daartoe gedwongen.
Men identificeert zich steeds minder
met het werk. En dan de kloof. Freek
de Jonge zei ooit: “De aan(deel)houder wint”. En dat is ook hier zo. Jaren
terug is op een aandeelhoudervergadering besloten dat Unilever meer
rendement moest opleveren. Fabrieken
werden afgestoten. Blue Band en
Calvé werden gescheiden en verkocht,
ontmanteld. Een beleggingsmaatschappij gaat er nu over. Niets meer

Gerard mocht het licht uit doen.

van traditie, sentiment en bevlogenheid, maar harde cijfers. Die waren al
goed, maar men gaat voor nog meer
rendement. Dus verplaatsen ze de
activiteit. Blue Band gaat vertrekken,
waar dat eerder al met Calvé gebeurde. Natuurlijk verandert de wereld
en moeten we daar op inspelen. Maar
dit gaat alleen maar om het tevreden
houden van aandeelhouders die niet
weten wat er in een fabriek gebeurt,
wat een fabriek betekent voor werknemers en gezinnen. Aandeelhouders
die morgen hun geld er weer uithalen

en verplaatsen naar een nieuwe kans,
hoger rendement. Hierdoor wordt de
kloof tussen werkvloer en eigenaar
gigantisch. De een staat ‘s morgens op
om de fabriek draaiende te houden, de
ander om zijn computer op te starten
en zijn rendement te bekijken. Het
verband tussen de inspanning die
wordt geleverd en wat je het oplevert
als je aan de financiële knoppen zit,
bestaat al jaren niet meer.
Blue Band, maakt intussen een
bedrijfsfilm over het opdoeken van de
activiteiten. Gerard werd gevraagd om

de neonlichten ‘Blue Band’ uit te schakelen. Het is vast het symbolisch einde
van een traditie op Zuid, maar ook
van een leven met en voor Blue Band.
Gerard vindt vast snel een nieuwe
baan. De begeleiding en regelingen
zijn goed. Men staat te springen om
vakmensen, maar toch...
Willem Ravestein
willem.ravestein@gmail.com

Reclame

Of het u is opgevallen daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. (Deze zin is
ingewikkelder dan nodig maar ik schrijf hem zo omdat ik wil vermijden
met “ik” te beginnen want daarvan heb ik op school nog geleerd dat
dat onbeleefd is, zodoende. Ik ben nog uit de tijd dat je op school iets
leerde, ach nee, dat is flauw.)
Hoewel ik van de week nog mijn hulp
op een groot stuk plastic wees dat buiten
door de wind tegen mijn hek geplakt zat,
uitroepende: “Maar leren die kinderen dan
helemaal niet meer dat je niet zomaar alles
op straat kunt flikkeren?”
Want hele stoeten kinderen fietsen bij mij
voorbij op weg naar school, goed zo jongens en meisjes, probeer maar wat te weten
te komen, daar heb je later profijt van,
maar wikkels van ijsjes, plastic omhulsels
van allerlei eetwaar, yoghurtbekertjes, lege
flesjes, het wordt opgewekt allemaal bij
mij voor de deur in het gras gelazerd.Dat
mocht ik niet van mijn moeder.
Dat fietsen is trouwens ook van een andere
orde geworden. Het gaat tegenwoordig
in razende vaart, want electrisch. (Fout
geschreven dat electrisch zegt de computer.
Wat is het dan? Electries? Elektrisch? Ja,
dat vind ie goed.) Als ik ze zie langs razen
dan lijkt mij dat reuze gevaarlijk, maar dat
zal de leeftijd wel zijn. Maar, ook moeders
met bakfietsen vol peuterspul komen gierend voorbij. Ik snap niet dat dat mag, er

mag nooit iets maar dit heeft de zegen van
de Autoriteit. Om nog maar te zwijgen van
oudere echtparen, weliswaar gehelmd maar
in een tempo waarover Max Verstappen
toch even op zijn hoofd zou krabben, als ie
zijn helm af heeft dan.			
			
Maar waar ben ik nou zo benieuwd naar?
Je zit te luisteren naar de radio. In mijn
geval is dat in de auto en heb ik Radio 1
op. Radio 1 is wel de minst domme zender
van allemaal. Veel gepraat, niet al te veel
wol maar van tijd tot tijd is er iets interessants bij. Rond het nieuws op het hele uur
moet je natuurlijk even door de reclame
heen. Dat wordt uiteraard aangekondigd in
een wat lawaaierig muziekje, en nou komt
het, onder het einde van dat muziekje,
vlak voor dat de verlakkerij , wat reclame
is, begint, zegt er een juffrouw op een
bedeesde toon: “Ster…” Waar zou dat voor
zijn? Is het een waarschuwing? Dat je alles
wat volgt niet al te serieus moet nemen? Of
dat je in afwachting van het nieuws even
wat voor jezelf mag gaan doen? Of dat, als

je niet tegen al die getrompetterde teksten
kunt, je radio even uit kunt zetten?
Nou, dat laatste is in ieder geval precies
wat ik doe. Ik gooi hem meteen uit. Ik zeg
al, ik zit in de auto en dan kun je niet op
je hurken gaan zitten, en dat is de enige
houding waarin je de infantiliteit van het
merendeel van de teksten die volgen kunt
verdragen.
Kijk, reclame, ik sta daar natuurlijk “dubbel” in, dat zeggen de mensen tegenwoordig als ze heen en weer geslingerd worden
tussen twee meningen, ik vind het een vreselijke uitdrukking, net als “dat kwam wel
even binnen” en “een stip op de horizon”.
(Churchill, die kon leuke dingen verzinnen.
Van een concurrerend parlementslid zei hij:
“Die heeft de knapenliefde nog een slechte
naam bezorgd.”)
Maar reclame, ik heb er zelf een vermogen
aan verdiend in mijn Duyvis-tijd, niettemin
vind ik het een alles verpestende plaag.
Want Poen! En dat bepaalt alles.
Door reclame beginnen voetbalwedstrijden om halfeen ’s middags. Door reclame
wordt je speelfilm op de meest ongelegen
momenten vijf tot meer minuten onderbroken. Dat zijn wel de minuten dat je even
kunt gaan plassen en dat doe je dan ook,
maar dan heeft die reclame toch geen zin?
Mensen kijken niet meer naar een goeie
film bij de commerciëlen, nee ze nemen

foto: Peter Tetteroo

Ik heb er meerdere keren een rondleiding gehad van Gerard. De eerste
keer met een vriendenclubje en later
mocht ik relaties van mij uitnodigen
en konden ook zij het hele productieproces volgen. Gerard is een bevlogen
verteller. Een vakman ook. Een beetje
gespannen als hij tegenover een groep
van -in zijn ogen- specialisten staat.
Hij legt echter haarfijn uit hoe het productieproces verloopt en wat hij en de
technische dienst moeten doen om de
machines niet stil te laten vallen. Van
het binnenrijden van de vrachtwagens
met “etherische oliën”, tot het precies
op tijd aanrijden van vrachtwagens die
gevuld met de juiste producten, met
de juiste etiketten voor het land van
bestemming, de fabriek verlaten. Indrukwekkend is de productiehal waar
machines die meer dan 40 jaar oud
zijn, nog steeds in een hoog tempo,
onze margarine en bakoliën inpakken.
Ook de spuitflessen Croma sprinten
door de fabriek. Elk essentieel onderdeel staat op voorraad om snel te kunnen worden vervangen. De snelheid
waarmee de Calvé Pindakaas de band
afkomt, zie ik nog altijd voor mij. Die

die op “dan kan ik bij het terugkijken de
reclame doorspoelen…”
Flutprogramma’s die veel kijkers trekken
krijgen veel reclame en daardoor blijven
ze bestaan.
Maar de Ster waarschuwt ons tenminste
zodat we het af kunnen zetten.

pagina 4

Dinsdag 20 september 2022

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

Uitvaartverzorging

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

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

0181 - 72 81 00

info@abovouitvaart.nl

24 uur bereikbaar
www.abovouitvaart.nl

VOLG

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Kerst in het centrum van Berlijn
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdber03

Kerst in historisch Heidelberg
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdhdb01

All Inclusive Kerst in Zeeuws-Vlaanderen
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/kdaar01

Kerst in Telfs in Tirol
8-daagse busreis

€ 579
vanaf p.p.

€ 609
vanaf p.p.

€ 679
vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/kdtel01

Kerst in het Salzkammergut
8-daagse busreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/kdvoc01

€ 789
vanaf p.p.

€ 809

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie

OP FACEBOOK

Wij dagen u uit!!
Havenstad Operette
zoekt nieuwe leden
Eerste Woensdagavond v/d maand:

Open Repetitie

✔ Zekerheid over uw betaling ✔ Gratis omboekservice ✔ Zekerheid tijdens uw reis
www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

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

wijkgebouw Oriënt, Kobehof 5
info 0621554137
RONDVAARTEN · 2022

DINNER CRUISE
ER
ZAT DAG 15 OKTOBER
19:00uur - 23:30uur

GA GE ZE LLI G VA RE N!
BRUNCH CRUISE

HOLLANDSE AVOND

Vanaf

Uitgebreid brunchen tijdens een € 49,50
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live
muziek & entertainment.

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Okt 02, 30
Nov 13, 27
Dec 11, 18, 26*

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Voor een gezellige avond uit met
diner en entertainment!

BOB OFFENBERG
REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Vanaf

€ 67,50

Dinner

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

Vanaf

€ 39,50

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
Okt 01, 15*, 29
Nov 12*, 26
Dec 10, 25*

DAGTOCHTEN

Dec 16 Gouda

Dec 17 Dordrecht

MIDDAG CRUISE

Nov 16 Bingo Cruise
Dec 14 Workshop Cruise

Nov 24 Winter Cruise

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126
v.a. € 77,50

Cruise

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

70’s MOONLIGHT DINNER CRUISE
MBER
ZATERDAG 12 NOVE ur
u
0
19:00uur - 23:3

Koud- en warm dinerbuffet in thema | Dessert | Live muziek en entertainment

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126

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

Dinsdag 20 september 2022

pagina 5

Nr. 270

Explosie van herinneringen aan ‘Bellebom’
M

Massaal werd er gereageerd op de ‘Ken je dit nog’-foto nummer 270.
Ja, dat was inderdaad de Bellebom. En wij hadden eerlijk gezegd
best veel reacties verwacht. Maar dit waren er wel héél veel. En
vaak ook heel gedetailleerd. Lees maar op deze pagina én op de pagina van de
ingezonden stukken, ‘Tante Post’, die er ook grotendeels aan is gewijd.
Gretha Alewijnse: “Goh, wat een herinneringen
komen er nu boven bij het zien van deze foto.
Want mijns inziens is dit de bom die ontdekt
werd in de Bellevoystraat in het westen van
Rotterdam. De ‘Bellebom’. Heel veel mensen
moesten toen tijdelijk hun woning/ buurtje uit.
Zelf ben ik daar schuin tegenover waar die bom
werd gevonden, geboren in 1943. Mijn oudste
broer is getrouwd met een meisje uit het grote
gezin dat daar op nummer 33 woonden. Het
nummer waar die bom gevonden werd en waar
de grond weggegraven moest worden. Een
vreemde gewaarwording vond ik dat, toen ik het
las . Nee, ik woonde er toen al niet mee , maar
het idee dat we daar jaren in die straat speelden
terwijl die bom eigenlijk af had kunnen gaan.
Brrr… Gelukkig heeft het ons spelgenot nooit
bedorven. Gewoon bussietrap gespeeld en schuilee, ‘diefﬁe met verlos’, tikkertje, knikkeren,
touwtjespringen. Ja ach wat al niet meer. Kerstboomverbranding in de straat en werd er van
alles op die stapel gegooid. Spannend vuurtje .
Nee achteraf bekeken? Maar dat is met heel veel
in het leven achteraf… Misschien mogen we
onze handen dichtknijpen dat die bom toen nooit
ontploft is. Al met al heb ik er een geweldige
jeugd gehad.”
Ruud Schurmann: “Die bom is de zogenaamde
‘’Bellebom’’. Vierendertig jaar geleden opgegraven in de Bellevoystraat, vandaar de naam
De Bellebom. En zo luidt ook de titel van een
boek van de Indische schrijfster Paula Gomes.
Tijdens het opgraven en ontmantelen van de

Bellebom moesten de bewoners rondom de
bom hun huis uit of verplicht binnen blijven. Ik
woonde en woon nog steeds in die buurt en ben
thuis gebleven en kon vanuit een raam boven
de werkzaamheden in de verte volgen. De straat
was bijna angstwekkend stil, op een enkele
politieman te paard na. De Bellebom heeft heel
lang tentoongesteld gehangen in het trappenhuis
van het Mauritshuis, het toenmalige Historisch
Museum Rotterdam. En eigenlijk ben ik wel
benieuwd waar dit object nu is gebleven. In de
buurt waar de Bellebom werd gedropt ligt kennelijk nog een ﬂinke blindganger. En wel onder
een aantal panden aan de Claes de Vrieselaan
(23/25/27). Die staan al jaren dichtgetimmerd,
om ooit volledig te worden gesloopt om zo
alsnog die verdwaalde bom te kunnen ontmantelen. Sloop van die panden is echt ontzettend
jammer voor de nog gave gevelwand en eenheid
van deze lange laan, die het bombardement
heeft doorstaan. Ik kan me niet voorstellen, dat
er inmiddels geen geavanceerdere technieken
bestaan om dit potentiële gevaar te verwijderen
zonder de panden als geheel te amoveren. Iets
om opnieuw over na te denken lijkt mij. Gewoon
laten liggen waar die ligt en de grond niet roeren
schijnt geen optie te zijn. Volgens bronnen zou
er ook nog een bom liggen onder de Kathedraal
aan de Mathenesserlaan. Maar die zal in de loop
van de tijd wel zo veelvuldig zijn gezegend en
bewierookt dat haar energie om alsnog spontaan
te ontploffen mogelijk is gesmoord.”
Rob Koster: Ik was stafmedewerker bij het

Ken je dit nog? Nr.

272

Ken je dit nog? Herkent u deze ‘beklimming’ met de ﬁets? Deed u ‘m zelf wel eens of heel vaak als
u bijvoorbeeld naar uw werk moest? Welke herinneringen heeft u er aan? Kleven er leuke (of minder
leuke) anekdotes aan? Wij zijn weer razend nieuwsgierig! Schrijf ons en deel uw herinneringen, zodat
wij ze met onze lezers kunnen delen. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.

Rotterdamse Rode Kruis, toen wij een verzoek
kregen voor ondersteuning bij de ontruiming
van een groot gebied woningen op een zondag
in maart in 1988. Daarbij was een 1000 ponder
van de Engelsen in de achtertuinen aangetroffen op aanwijzing van een bewoner. Deze wist
te melden dat deze bom er al jaren lag en een
zogenaamde blindganger was., omdat men
daar ging slopen en nieuwe woningen zou gaan
bouwen. Er kwam een grote rampenstaf bijeen
en er zouden drie ringen in het gebied komen. In
de eerste ring (sector A mocht niemand komen.
Er moesten 7000 woningen ontruimd worden
tijdens de ontmanteling. Waarom noemde men
hem de Bellebom, omdat deze in de achtertuinen
lag van de Bellevoystraat een straat in de wijk
Middelland. Deze wijk moest totaal ontruimd
worden. Dat ontruimen was een gigantische
klus. Vooraf ruime communicatie een datum
vaststellen. Draaiboeken maken . De werkzaamheden van mijn tak (het Rode Kruis) was
de GGD zo heette dat vroeger (geneeskundige
gezondheids dienst) assisteren. Het rode kruis
richtte opvang locaties in voor bewoners die
geen familie hadden om daar te verblijven. We
hadden kleine opvang locaties in een wijkgebouw gemaakt waar wij een verbindingsdienst
hadden met de andere eenheden zoals politieggd-rampenstaf etc. Toen der tijd hadden wij
nog geen mobieltjes dus mensen dienden zich
daar te melden als zij een noodgeval hadden. Immers zij waren niet in huis, want daar mochten
zij niet verblijven. Er kwamen allerlei zaken op
ons af , mensen die huisdieren hadden bleven die
in de woning die dieren of gingen ze eruit? We
kwamen tijdens het evacueren hele terraria tegen
van slangen die mensen in huis hadden. Welke
huisdieren mocht je meenemen ? De dierenambulance had in de grote opvang heel wat kooien/
hokken neergezet voor deze beestje. De grote
opvang locatie was in de toenmalige Energiehal
aan de Abraham van Stolkweg. Nu is er een
hotel van van der valk op deze locatie gebouwd.
Radio Rijnmond was de hele dag in de lucht met
allerlei programma’s en er werden spellen en
lectuur neergelegd en er waren ook zorgverleners aanwezig voor mensen die in paniek zouden
raken, een huisarts als iemand zijn medicijnen
zou zijn vergeten etc. Er waren extra tafels
stoelen en er was gerekend dat men daar een
broodmaaltijd zou krijgen. De opvang was naar
ik meen ingericht voor 500 mensen. Ik heb deze

nooit gezien daar want achteraf bleek dat mensen goed hadden geluisterd naar de oproep om
een dagje naar familie te gaan. Toch kwamen wij
samen met de ambulancedienst en de aanwezige
ME-ers van de politie echt nog wel eens oudere
mensen tegen die drie hoog achter in bed lagen
en dus per ambulance naar bijv. in dit geval naar
een dagopvang gingen van een verzorgingshuis.
Maar ook mensen met straat vrees die nooit de
deur uitgingen. Alle huizen werden fysiek gecontroleerd of mensen hun woning hadden verlaten nadat gecontroleerd was of de woning leeg
was werd de deur verzegeld met een speciale
oranje sticker. Was een straat helemaal leeg dan
bleef een politieman achter om te voorkomen
dat men toch terug ging of een onverlaat die zijn
kans schoon zag om dan ongestoord te kunnen
inbreken. Op een gegeven moment waren alle
woning ontruimd en ging het luchtalarm af. Wij
kregen ook instructies en oproep om uit de eerste
ring te gaan. Wij noemden dit sector A gebied
300 meter rondom de bom . Niemand in huis of
op straat en geen auto’s daar geparkeerd. Sector
B 300-600 meter van de bom Niet op straat
maar je mocht wel in huis blijven. Aan de rand
zoals gezegd hadden wij kleine opvangposten
binnen de B ring waar in geval van noot iemand
zich zou kunnen melden. Ook stond daar een
ambulance en hadden wij een zogenaamde noodopvang ingericht. Nadat de sirene had gegaan
bleef alleen de ME over in het gebied. Na aﬂoop
voordat de bewoners terug gingen naar hun
huis werd de wijk geschouwd door de Politie.
Van sommige leegstaande panden zaten nog de
zegels op de deuren en heb ik een zegel (sticker
als herinnering na aﬂoop meegenomen die ik bij
dit artikel voeg. Indrukwekkend om niet meer
te vergeten en zeker niet nadenken wat er zou
zijn gebeurd als de bom tijdens het ontmantelen
toch had gesprongen. Later zijn wij ook ingezet
in 1990 bij de Hillebom deze was gevonden
bij de lange Hilleweg en ook nog in weilanden
rondom Hoogvliet met niet ontplofte v1’s en in
de weilanden rondom Puttershoek en in 1980 in
Spijkenisse. Er zullen er nog ongetwijfeld meer
ergens bommen liggen in de bodem. Het was een
mooie indrukwekkend operatie om deel van uit
te maken samen met de vele Rode kruis vrijwilligers die die dagen assisteerden.”
Lees verder in ‘Tante Post’
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BLONK

VERHUIZINGEN
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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

10% korting



Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Adverteren?

Bel Willy of Timo

Tel. 0180-820244
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

WIST
U DAT....

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250

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

24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,2lti5jd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

DE OUD-ROTTERDAMMER

ONLINE EEN GROTE DATABASE
AAN OPROEPJES EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?

Misschien staat er wel een oproepje tussen
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s
van uw straat, klas of school?

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Al 40 jaar in Rotterdam!

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

Ambachtelijke

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

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij


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

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

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



Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie
Bij ons staat
persoonlijk
contact, kwaliteit
en service hoog
in het vaandel!

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

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

?

Uit de praktijk
Na een overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de
overledene met het verzoek om een
contactpersoon aan te wijzen. Is die niet
bekend dan stuurt de dienst daarna naar
een willekeurige (vermoedelijke) erfgenaam (meestal partner of oudste kind)
een brief over het doen van aangifte
erfbelasting. Is de ontvanger inderdaad
een erfgenaam en weet deze ook wie
de afwikkelaar van de nalatenschap is,
dan is er niets aan de hand. Komt de
brief van de Belastingdienst volslagen
onverwacht dan heeft de ontvanger een
probleem, of noem het een uitdaging.
De ontvanger kan de nalatenschap verwerpen en de Belastingdienst daarover
informeren of kan met de nalatenschap
aan de slag gaan. Zo ook de man die
ons vroeg hem daarbij te helpen. We
begonnen met de akte van overlijden
op te laten vragen. Daarna onderzochten we of er een testament was (wat
er niet bleek te zijn) en aansluitend
raadpleegden we het Kadaster of de
overledene wellicht onroerend goed
bezat. Dat bleek het geval; zelfs van
meerdere woningen. De volgende stap
was de andere erfgenamen op te sporen.
Dat deden we samen met de notaris en
zorgden dat we namens alle erfgenamen
konden optreden. De afwikkeling had
veel voeten in aarde en duurde vanwege
de vele erfgenamen best lang, maar we
kwamen eruit, waarbij er voor de erfgenamen ook nog eens een leuk bedrag
overbleef. Een onverwachte brief van
de Belastingdienst is schrikken, maar
kan ook wat moois opleveren.
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Wat gaat voor:
codicil of testament?
In mijn testament uit 2005
heb ik een aantal spullen uit
mijn inboedel (waaronder
mijn piano) via een legaat
vermaakt aan een neef van
mij. Deze piano is oud en
heeft vooral emotionele
waarde. Eigenlijk wil ik op dit
moment liever dat deze piano
na mijn overlijden naar mijn
nichtje gaat. Moet ik nu mijn
testament aanpassen of kan
ik dit ook vastleggen in een
codicil?
Deze – vermoedelijk niet al te
waardevolle – piano kunt u zowel in
uw testament (als legaat) als met een
codicil vermaken. Mits het codicil volgens de eisen van de wet is
opgemaakt (d.w.z. handgeschreven,
gedateerd en ondertekend) zijn beide
documenten rechtsgeldig. Nu u deze
piano ook al gelegateerd heeft aan uw
neef, is het het meest verstandig om

Een pleegkind erft
Een pleegkind is niet automatisch erfgenaam van de pleegouders. Dit kan
alleen als het pleegkind in uw testament is opgenomen als erfgenaam.
Om het pleegkind dezelfde vrijstelling en tarief erfbelasting te laten
krijgen als eigen kinderen moet het
aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het pleegkind moet voor zijn 21ste
(of voor het huwelijk, indien eerder
gehuwd) gedurende tenminste vijf jaren als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed door de pleegouder.
Deze termijn wordt strikt toegepast.
Alleen als de vijfjaarstermijn niet gehaald wordt door het overlijden van
de pleegouder dan keurt de Staatssecretaris van Financiën het goed dat
de vrijstelling alsnog geldt. Heeft
het pleegkind geen partner of eigen
kinderen dan erven na het overlijden
van het pleegkind de biologische
ouders van het pleegkind. Wilt u dat
niet, dan moet u daar in uw testament
bepalingen voor opnemen.
Schuldeiser van een legaat
Een in het testament van de overledene toegekend legaat hoeft u als
ontvanger niet te aanvaarden zoals
u dat bij een erfenis wel moet doen.

uw testament op dit punt aan te passen; dat geeft de meeste duidelijkheid.
Vanwege de kosten van het aanpassen
van uw testament wilt u vermoedelijk
toch kiezen voor het opnemen in een
codicil. Na uw overlijden kunnen
echter in dat geval zowel de neef als
het nichtje de piano claimen. Beiden
hebben dan namelijk verkregen via
een rechtsgeldig document. Omdat u
in een codicil niet uw testament kunt
herroepen (andersom kan dit wel)
zullen de neef en het nichtje er bij
voorkeur samen uit moeten komen.
Lukt dit niet dan is een gang naar de

Wanneer u het toegekende legaat
niet wilt hebben, moet u dat van de
wet ondubbelzinnig kenbaar maken
aan de executeur, de boedelgevolmachtigde of aan de erfgenamen.
Als legataris bent u schuldeiser in de
nalatenschap en kunt u een toegekend
item direct opeisen en een geldbedrag
pas na zes maanden. Of er erfbelasting over het legaat verschuldigd is,
hangt af van de waarde die het legaat
heeft of van het testament. Heeft de
overledene bepaald dat het legaat vrij
van rechten wordt ontvangen dan
wordt de mogelijk verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap voldaan.
Recht op het testament
Tijdens het leven bepaalt de persoon
die een testament heeft laten opstellen zelf aan wie hij dit testament
laat lezen. Houdt deze het helemaal
voor zichzelf dan is dat zijn of haar
goed recht. Na het overlijden hebben

rechter waarschijnlijk de enige mogelijkheid. Omdat het codicil vele jaren
later is gemaakt dan het testament
zouden wij ons kunnen voorstellen dat
de rechter het codicil voor zal laten
gaan met als argument dat u kennelijk
uw wensen op dit punt gewijzigd
heeft. Helemaal zeker is dit echter niet
en op de stoel van een rechter gaan
zitten is ‘levensgevaarlijk’. Bovendien is een rechtszaak voeren niet
prettig en kostbaar. We hebben deze
vraag ook nog aan twee bevriende
notarissen voorgelegd. Zij waren het
met ons eens maar durfden ook geen
eenduidig antwoord te geven.

alleen de personen die erfgenaam
zijn recht op (de inhoud van) het
testament. Legatarissen of onterfden
hebben alleen recht op dat deel van
het testament waarin het legaat of de
onterving staat opgenomen. Zelf vinden we het verstandig om de legataris
of onterfden ook te laten weten wie
de executeur is en over het algemeen
sturen we die passage (na overleg
met de erfgenamen) mee.
Executeur van de uitvaart
Bent u in het testament benoemd tot
de executeur van de uitvaart dan is
het uw taak om die te organiseren
naar de wens of vermoedelijke wens
van de overledene. Het is handig
wanneer de overledene u als uitvaartexecuteur heeft geïnformeerd over
die wensen zodat u ze ook echt kunt
uitvoeren. Zijn de wensen niet bekend, dan moet u naar eer en geweten
de uitvaart vormgeven.

Wilt u absolute zekerheid zonder dat
u uw testament hoeft aan te passen,
schenk dan tijdens uw leven de piano
al aan uw nichtje. Deze bevindt zich
dan te zijner tijd niet meer in uw nalatenschap en het legaat heeft op dat
punt geen waarde. We gaan er daarbij
vanuit dat u in uw testament niets
heeft opgenomen waaruit opgemaakt
kan worden dat bij het ontbreken van
het legaat de legataris toch nog ergens
recht op heeft.
Speelt u nog graag zelf piano en wilt
u deze niet al afstaan, dan is een optie
dat u wel een codicil opmaakt en de
situatie van tevoren bespreekt met de
neef en het nichtje in de hoop dat zij
uw wens respecteren.
Wilt u het echt zeker weten dan zit
er niets anders op dan een aanvulling te maken op uw testament. Het
kost misschien een beetje geld maar
u voorkomt hiermee wel onenigheid
tussen uw familieleden.
N.B. Wellicht is overigens schenken
met een bruikleenovereenkomst nog
een optie.

Goedkopere boodschappen
Nu de prijzen overal de pan uit rijzen hebben supermarkten besloten
meer huismerken te gaan leveren.
De kwaliteit is niet minder, de
smaak soms wel net anders dan u
gewend bent. Misschien toch eens
de moeite van het proberen waard?
Let bij het vergelijken van de prijs
overigens wel op de kiloprijs in
plaats van de stuksprijs van het
product.
Doe het contant Het pinnen
van betalingen of contactloos betalen met de telefoon heeft een grote
vlucht genomen. We betalen steeds
minder met contant geld. We
hebben daardoor ook minder grip
op onze uitgaven. Betaal contant
of neem een beperkte hoeveelheid
geld mee bij het boodschappen
doen. Het beperkt de mogelijkheden, maar die zijn door het
krappe budget vermoedelijk toch al
minder dan het geweest is.
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Winkelcentrum Zuidplein 50 jaar
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50 jaar winkelcentrum Zuidplein
Deze maand bestaat winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam-Zuid precies 50 jaar. Een mooie
mijlpaal om bij stil te staan. Op deze twee pagina’s blikken we terug op de halve eeuw geschiedenis van een bijzonder winkelcentrum, dat klanten trok en trekt uit de wijk, maar ook
uit de wijde omgeving.
Het winkelcentrum werd op 6 september 1972 ofﬁcieel geopend door
niemand minder dat de bekende
televisiepresentatrice Mies Bouwman, die met programma’s als ‘Een
van de Acht’ (met de lopende band)
en ‘In de Hoofdrol’ furore maakte
bij de Avro en daarvoor in de jaren
zestig al te zien was in het spraakmakende ‘Zo is het toevallig ook
nog ‘ns een keer’ van de Vara en de
tv-marathon ‘Open het Dorp’.
Eerste verdieping
Met Winkelcentrum Zuidplein

kreeg Rotterdam een van de grootste verdekte winkelcentrum van
ons land. Het winkelcentrum werd
ontworpen door de Rotterdamse
architect Hermanus Dirk Bakker
naar een zeer modern concept voor
die dagen. Zo waren er twee fraaie
warenhuizen onderdeel van het
winkelaanbod: Hema en Vroom &
Dreesmann.
De bouw van het winkelcentrum
duurde tien jaar, van 1962 tot
1972. Het werd gebouwd op een
grotendeels braakliggend terrein
tussen het metroviaduct en een

aantal verkeerswegen. Om de bouw
mogelijk te maken moest wel de
Nieuwe kerk worden gesloopt.
Aanvankelijk bestond naast die
kerk het winkelcentrum Zuidplein
Laag met een aantal winkels die
later in het nieuwe Winkelcentrum
Zuidplein terugkeerden.
Bijzonder van het nieuwe winkelcentrum was dat de winkels niet
op ‘begane grond-niveau’ maar
op een eerste verdieping werden
gesitueerd. Zo kond de begane
grond worden gereserveerd voor de

bevoorrading en parkeergelegenheid. Het winkelcentrum kreeg een
ﬂinke parkeergarage.in twee lagen
en ook een bewaakte ﬁetsenstalling. En volop magazijnen voor
opslagruimte voor de winkels.
Bereikbaarheid
Ook over de bereikbaarheid was
goed nagedacht. Zuidplein werd
een knooppunt voor openbaar
vervoer. Niet alleen kwam er een
gloednieuw busstation met veertig
regionale en stadsbuslijnen, maar
ook met metrostation Zuidplein
werd de verbinding met zowel de
regio als de rest van de Maasstad
gelegd.
Mies Bouwman

Bouwen en verbouwen
Winkelcentrum Zuidplein in de jaren tachtig.

Brede winkelpaden en een enorm winkelaanbod.

Zoeken, zoeken, zoeken op Zuidplein

Toen ik de oproep las in De Oud-Rotterdammer over herinneringen aan het
winkelcentrum Zuidplein schoot mij opeens een bizar voorval in gedachten
van halverwege de jaren zeventig. Het was mijn ontmoeting met Anita. Zij
had gereageerd op een kennismakingsadvertentie die ik in de krant had
gezet. Tinder en allerlei websites daarvoor had je toen nog niet.
Anita had een foto meegestuurd en daar viel
ik meteen voor. Het was een leuke blonde
meid met een baan bij de slagerij van haar
oom. We begonnen voorzichtig met brieven
naar elkaar te schrijven. Ik kwam uit Hoogvliet en zij uit Pendrecht. We besloten af te
spreken op winkelcentrum Zuidplein voor
een eerste kennismaking. En toen kwam de
grote fout. Toen ze vroeg waar we precies
zouden afspreken antwoordde ik: bij de
ingang dan vind ik je wel.
Dom
Dat was natuurlijk dom, achteraf. Want er
zijn meerdere ingangen. Pas toen ik die zaterdagmiddag op het afgesproken tijdstip bij één
daarvan arriveerde, besefte ik dat. Vooral ook
omdat ik Anita daar niet aantrof. Wat nu te
doen? Mobiele telefoons had je nog niet, dus
we konden elkaar niet zomaar even bellen. Er
zat maar één ding op: alle ingangen afgaan
in de hoop haar toch te treffen. Zo doorkruiste ik het hele winkelcentrum. Zoeken,

Een hele populaire zaak was Blokker.

zoeken, zoeken op Zuidplein, waar ik verder
nooit kwam en onbekend was. Ik liep van
de ene ingang naar de andere. Maar nergens
‘mijn’ Anita te vinden.
Miskleun
Ik had de hoop al opgegeven toen ik op
een bankje een blonde meid zag zitten die
sprekend op haar leek. “Eindelijk, toch
gevonden!” riep ik uit. “Wat ﬁjn dat het toch
nog is gelukt!”
“Ik heb geen ﬂauw idee waar u het over
heeft”, zei het meisje en beende onmiddellijk
er vandoor. Wat een miskleun...Onverrichterzake keerde ik terug naar huis en schreef
Anita meteen een briefje met excuses en de
vraag waar zij was die zaterdagmiddag. Drie
dagen later kreeg ik antwoord. ,,O, ik ben
niet meer geweest, die dag. Ik vond onze
afspraak zo vaag dat ik er geen zin meer in
had. Sorry.” schreef ze.
Met Anita is het nooit meer wat geworden.
Gelukkig vond ik later wel een andere
leuke vrouw. Daar ben ik nu al jaren mee
getrouwd. Wat ik wel aan die ene keer
overhield was ontzag voor het grote winkelcentrum Zuidplein. Daar ben ik daarna nog
heel wat keertjes geweest. Zo zie je dat ook
een blunder uiteindelijk tot iets nuttigs kan
leiden!
Wim van Straaten

Een winkelcentrum is eigenlijk nooit helemaal ‘ klaar’. Dat geldt ook voor winkelcentrum Zuidplein. Toen in 1972 het centrum officieel werd geopend, bestond
dat nog voor een deel uit winkelkramen en kiosken. Dat is inmiddels al niet meer.
Want in de loop der jaren na de bouw werd er regelmatig verbouwd en uitgebreid.
En nu is alweer een grote verbouwing gaande.
Tussen 1993 en 1995 werd het winkelcentrum
in oostelijke richting uitgebreid met zo’n 11.000
vierkante meter. Die uitbreiding werd ontworpen
door architectenbureau Bakker & Partners samen
met Chiel Verhoeff. Maar daar bleef het niet bij.
Tussen 1999 en 2003 werd het interieur gerenoveerd. Daarvoor werd het bureau JHK Architecten
uit Utrecht ingeschakeld die het ontwerp voor
de renovatie beacht in samenwerking met het
Britse bureau Greig + Stephenson Architects uit
Londen. Het onoverzichtelijke centrale plein werd
rustiger gemaakt door de vervanging van de wirwar aan oude kiosken door twee nieuwe kiosken.
Tien miljoen bezoekers
Met een oppervlakte van 55.000 vierkante meter
is Zuidplein het belangrijkste winkelcentrum voor
Rotterdam-Zuid en de gemeenten aan de zuidrand
van Rotterdam. In 2017 had het winkelcentrum
ongeveer 165 winkels. Het is een van de grootste
overdekte winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum trekt ongeveer 10 miljoen bezoekers
per jaar.

Nieuwe verbouwing
Om up-to-date te blijven is sinds januari 2021 een
nieuwe verbouwing gaande. Dat begon aan de
noordzijde aan de Strevelseweg waar de Albert
Heijn en ING Bank gevestigd zijn. Het gaat
deze keer om een zogeheten ‘upgrading’ die de
kwaliteit, beleving en verblijfswaarde van het
winkelcentrum moeten vergroten. Entrees, passages, pleinen en inrichting worden sterk verbeterd.
Ook breidt het winkelcentrum uit met circa 5.000
vierkante meter winkeloppervlak, inclusief een
extra parkeergarage. De upgrade wordt in fasen
uitgevoerd. Consumenten kunnen gewoon blijven
winkelen en worden met goede bewegwijzering
en communicatie op de hoogte gehouden van de
verbouwing. Tijdens de bouw vinden er activiteiten rondom het thema “verbouwen” plaats en op
de diverse bouwwanden zijn nieuwe impressies
van het nieuwe winkelcentrum levensgroot zichtbaar. De aannemer is Constructif uit Dordrecht en
het ontwikkelmanagement is in handen van DID
vastgoedontwikkeling uit Utrecht.

Maart 1970: Het slaan van de eerste paal voor winkelcentrum Zuidplein.

Winkelcentrum Zuidplein 50 jaar
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Veilig winkelen
Ladage Modestoffen op het marktje in winkelcentrum Zuidplein.

Mijn herinnering aan
het Zuidplein
Ik ging er altijd naartoe met mijn moeder
was een dagje uit. Wij komen uit Bergpolder in Rotterdam Noord en het Zuidplein
was een wereld op zich. We moesten met
de Metro, dat was al een belevenis op zich
en dan het overdekte Winkelcentrum. Ik
keek mijn ogen uit.
We liepen ook altijd over de “markt” dat was heel grappig. Kochten we altijd lappen stof om thuis weer wat
kleding te maken. Knoopjes, ritsen en alle verwante
artikelen. Kopje kofﬁe drinken en daarbij natuurlijk
wat lekkers.
Ik ben laatst nog op het Zuidplein geweest en vind het
heel erg veranderen. Wordt ook met de tijd meegegaan.
Als het dadelijk klaar is reis ik er weer een keer naartoe. Voor de goede herinneringen.
Willy van der Voort

Winkelcentrum Zuidplein was en is
voor mij nog altijd een prettige omgeving om te winkelen. En misschien
komt dat wel omdat het volgens mij
een heel veilig winkelcentrum is. Dat
klinkt misschien raar, maar ik heb altijd
in de veiligheidsbranche gewerkt en
zodoende ook goed in de gaten gehouden wat Zuidplein deed om het voor de
winkeliers en klanten veilig te houden.
Veel mensen zullen het niet weten, maar in het
winkelcentrum hangen meer dan vijftig camera’s,
waarvan er een aantal ook kunnen inzoomen en
mensen volgen en voor in de avond zijn er zelfs
infrarooddetectoren. Vooral winkeliers zullen hier
blij mee zijn. Het is allemaal nodig om diefstal en
zakkenrollerij te voorkomen. En het gaat zelfs nog
verder. Ik weet dat er in 2005 proeven zijn geweest
in het winkelcentrum met gezichtsherkenning
via camera’s. Zo kun je mensen herkennen die al
eerder genoteerd stonden vanwege diefstal en ze
volgen. Ook zijn er al zo’n vijftien jaar geleden
camera’s in de omgeving van het winkelcentrum
geplaatst.
Mosquito
Dankzij al die maatregelen en samenwerking met

De brandweer krijgt instructies over de routes in het winkelcentrum Zuidplein. Belangrijk voor eventuele
calamiteiten.

politie, brandweer, RET, bewaking
enzovoorts werd Zuidplein in 2006 al
uitgeroepen tot veiligste winkelcentrum
van Nederland. En natuurlijk gebeurt
er altijd wel eens iets, maar dat kan
overal. Zo had je op Zuidplein ook
hangjeugd bijvoorbeeld. In 2007
werd daarom de Mosquito geintroduceerd. Dat is een hoge pieptoon die
alleen jongeren kunnen horen. En
een reden om daarom te verkassen…
Je moet er maar op komen. Ik weet
dat het later ook op andere plaatsen
is ingevoerd. Of het nog bestaat
weet ik niet. Ik ben al geruime tijd
gepensioneerd en heb de laatste
jaren de nieuwste ontwikkelingen op

En een bakkie koffie bij La Boca

Record Shop van Hans Breukhoven een zaak op het winkelcentrum
opende. Mijn zus en ik waren echte
muziekliefhebbers, dus we stortten
ons ook elke week even op de bakken
met grammofoonplaten en kochten er
onze cassettebandjes. Later kwamen
de cd’s.
Bakkie pleur
Als we dan ons rondje gemaakt hadden, landden we op het terras van La
Boca voor een lekker bakkie kofﬁe.
Een bakkie pleur, zoals de Rotterdammers zeggen. Liefst met wat lekkers

Een optreden van drumband Ahoy voor de Hema in Zuidplein in de jaren tachtig. (foto: Tinus
de Does)

Jacques de Groot

De Free Record Shop (foto

: Tinus de Does)

Spijbelen met een
glimlach
Als toenmalige leerling aan de GES
in Dordrecht was het winkelcentrum
Zuidplein ons uitje. Vaak als wij vrij
waren maar soms ook niet. Dan wer
d
er met een mooie smoes een uurt
je
eerder gestopt op school.

Winkelcentrum Zuidplein, dat was voor mijn zus en mij altijd
vaste prik op woensdag. Dan gingen we samen winkelen en
boodschappen doen. We kwamen uit Spijkenisse en waren toen
allebei net getrouwd. We gingen met de metro naar Zuidplein.
Vooral omdat je daar zoveel keus had en steeds iets nieuws
ontdekte. Leuke kledingzaken en natuurlijk de V&D.
Bij Vroom & Dreesmann kon je
overal voor terecht. Van nieuwe
kleding en ondergoed tot schrijfwaren
en parfummetjes en lipstick. Daar
hingen we vaak heel lang rond. Voor
ons was Zuidplein echt een winkelparadijs. We hadden zo onze vaste
zaakjes waar we gingen kijken en
kopen, maar ook ontdekte je steeds
wat nieuws. Het waren nog de beginjaren van het centrum en er zaten veel
zaken die er nu niet meer zijn. Maar
dan zijn weer andere mooie winkels
voor teruggekomen. Zo gaat dat met
winkels. Ik weet ook nog dat de Free

veiligheidsgebied niet meer gevolgd.

Een bakkie koffie bij La Boca. (foto: Henk Hartog)

erbij. Wat een mooie tijden waren
dat! Soms haalden we ook wel een
broodje Hema-worst. Daar was een
speciale Hema-kiosk voor. Moet er
nu niet meer aan denken, maar toen
vonden we dat heerlijk!
Artiesten
Naast La Boca was ‘t Kuipje. Dat was
wat ze noemen een amﬁtheater. Daar
traden regelmatig artiesten op. Dat
maakten we ook wel eens mee. Op
Zuidplein was altijd wat te beleven.
Ik geloof zelfs dat in ‘t Kuipje destijds het winkelcentrum ook ofﬁcieel
is geopend door Mies Bouwman.
Nu woon ik in Brabant, maar lees
De Oud-Rotterdammer nog trouw. In
Rotterdam liggen toch mijn wortels.
En ‘op Zuid’ kom ik ook nog wel
eens, al is dat de laatste jaren minder
geworden omdat ik slecht ter been
ben. Winkelcentrum Zuidplein is
niet meer zoals vroeger. Het is nog

veel groter en mooier
geworden! Je hebt er
ook nog veel meer
leuke plekjes dan
vroeger om even te
gaan zitten en wat
te eten of drinken.
Maar La Boca heb ik
nergens meer kunnen
ontdekken.

Het is 1991, net in het bezit van een kaart
waarmee je 7 dagen per week geheel gratis
met
bus, tram, trein en metro kon reizen. In mijn
herinnering de gele bus met de rode stoelen.
Mede school en klasgenoten en in het bijzo
nder
de groene ogen van Iris.
Vaste prik was singeltjes zoeken en beluistere
n
bij de Free Record Shop. Een ijsje scoren of
wat
drinken hoorde er ook bij. Niet op een terra
s
maar het liefst op een plek waar men het niet
zo
ﬁjn vond dat je er was maar waar wel het mees
te
gebeurde.
Voor mij als inwoner van een dorp (met dito
winkelstraat) was het allemaal groots en moo
i
om te zien. Dan met de gratis bus weer naar
huis.
Halte na halte in Dordrecht en omgeving stapt
e
de groep weer uit. Ik als laatste, Iris de halte
voor
mij. Altijd een kus op mijn wang gekregen…..
Willem uit Dordrecht

Annie Kloppenburg

Het terras van La Boca. (foto: Tinus de Does)
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

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

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

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

COMPUTERHULP
AAN HUIS

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Tel.
06-19160110 / 010-8485408

va. € 1750,- All-In

VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.
info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

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

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.

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

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

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?

010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl
De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

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

ontvangt u voor

ontvangt u voor
•
•
•
••
•
•
•
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Met groot verlof
In het najaar van ’59 zwaaide ik af vanuit de van Genth kazerne
in Rotterdam, als korporaal der Mariniers. Vergezeld door twee
zeezakken met Barang, die je bij elke verplaatsing van de ene
kazerne naar de andere met je mee moest slepen, waar je hele
hebben en houen inzat, van je pendenkie tot je nette uniform en
dat waren beste zakken, en nu moesten ze mee naar huis, en als
je opgeroepen werd voor herhaling, kon je zo aantreden.
Herhaling is voor deze Marinier nooit
meer aan de orde geweest. Ik Had het
best leuk gevonden, al je oude maten
weer eens te zien, maar helaas.Een
jaar of 15 geleden had ik nog wel een
leuke ervaring. Mijn zoon die een
montagebedrijf in binnenzonwering
heeft, moest een klus doen in de Marinierskazerne in Rotterdam, hij zei:

“Pa, vindt je het leuk om mee te gaan
met m’n medewerker?”
Natuurlijk, prachtig, na zoveel jaren
weer even tussen de Mariniers!
Afknijpen
We moesten op verschillende kamers
zonwering vervangen en dat was sneller klaar dan we dachten, dus hadden

we tijd om nog wat rond te neuzen. Ik
heb nog een poosje met de provoost
staan praten, een beetje gefrustreerde
korporaal die het na misschien wel 30
dienstjaren nooit verder geschopt had
binnen het korps. En net kwam er een
groep jonge mariniers in opleiding,
met bepakking binnen lopen. Je zag
aan de gezichten dat ze het goed zat
waren. Ja afknijpen kunnen ze bij het
Korps, en zeker nu het een beroepskorps is.
Terwijl ik stond te kijken naar die
jongens, zag ik mezelf weer lopen.
De korporaal/ provoost achter me
zei met een min of meer spottende
toon: “Moet je zo’n stelletjes Baroe’s
( Maleis woord voor beginnelingen)
nou eens zien, dat is nu de ‘Patatgeneratie’, meneer! Hebben ze een stukkie
gelopen en ze zijn bekaf.”
Nu zei ik al eerder, het Korps bestaat
heden ten dage met het afschaffen van
de dienstplicht alleen nog maar uit
beroeps, dus wordt er in de beginopleiding hard aan getrokken en vallen
er best wat af na die opleiding.
Padvinderij
De korporaal vervolgde zijn informatie, hij zei; Van dat zooitje wat daar
net binnenkomt, daar haalt net een
derde de eindstreep meneer, ze willen

Van Ghentkazerne in Rotterdam, 1954.

allemaal marinier worden, maar het
gros hoort bij de padvinderij.
Paardenvolk
In een ander gebouw deden we nog
een leuke ontdekking. Bij een soort fotogalerij, op jaartal kwam ik een foto
tegen van de ‘Bak 35’, de Bak waar
ik ooit deel van uitmaakte en er stond
nog fier bij (‘1958, in de van Braam
Houckgeest kazerne in Doorn’.
Dus dat was een leuke ervaring die
dag. Zelf heb ik veel profijt gehad van
m’n ‘harde ‘opleiding in m’n latere
leven. Je was getraind om bevelen op
te volgen, die volens je eigen waar-

neming soms van geen kant klopten,
maar je was wijs (na een paar keer
strafexercitie) geworden, een soort van
‘Bevel is bevel’! En ik kan niet anders
zeggen dat ik en fijne tijd bij het
Korps gehad heb, en als ik waar dan
ook een marinier tegen kom dan is de
klik er meteen. Qua Patet Orbis- ‘Zo
wijd de wereld strekt. Of zover het
paard ons brengt, want mariniers zijn
bij de marine het ‘Paardenvolk’!
Rinus Verheij
Weegakker 26, Ermelo
cwmverhey@solcon.nl

Van Ghentkazerne in Rotterdam, 1954. (foto’s: Wim van Rossem/Anefo)

Noordplein, postzegelplein
Wie herinnert zich ook nog de postzegelmarkt die in de vorige
eeuw vele jaren op iedere zaterdagmiddag op het Noordplein
werd gehouden? Mijn vader kocht en verkocht postzegels .
Aanvankelijk een hobby en later uitgegroeid tot een ware postzegelhandel. Zo ging hij op reis naar onder andere Zwitserland,
Duitsland en zelfs Rusland om postzegels te kopen en kwam
vaak met vele albums thuis.
In de gang stonden soms stapels
postzegelalbums als hij van een reis
weer thuis gekomen was. Vanwege
zijn grote kennis van postzegels is
hij uiteindelijk door de Kamer van
Koophandel benoemd tot beëdigd
taxateur en werkzaam bij de Afdeling
Veiling van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging en was er ook
veilingmeester. Een vereniging voor

postzegelverzamelaars die in 1926 is
opgericht en nog steeds actief is.
Afweken
Als kind werd wij betrokken bij het
afweken van postzegels en het maken
van bundeltjes hiervan. Op zijn
kantoor van Lutrax aan de Jufferstraat
stond een doos waarin de postzegels
werden gegooid die hij van de brieven

Van enveloppen gescheurde postzegels werden losgeweekt.

afscheurde. Ook ik heb nog een doos
staan met afgescheurde postzegels en
heb dat tot de jaren ’80 volgehouden.
Postzegels gooide je niet zo maar achteloos weg kreeg ik in mijn jeugdjaren
mee.
Postzegelmarkt
In de jaren ’60 en ’70 werd er veel in
postzegels gehandeld en kon je er geld
mee verdienen. Mijn twee jaar oudere
broer Hans en ik kregen als kind al
vroeg ervaring in de postzegelhandel.
Beiden stonden wij op zaterdagmiddag op de postzegelmarkt die toen op
het Noordplein werd gehouden. Dit
gebeurde op de plaats waar de opslagruimtes waren van de groenteboeren.
Daar waren en zijn nog de cafés waar
de winst bij vele handelaren door de
keel vloeide. Mijn vader maakte voor
ons beiden een stockboekje klaar
met de prijs van de postzegels. Mijn
oudere broer verkocht dan de duurdere
postzegels zoals de Rembrandserie,
Goudse Glazen, Zomerzegels etc.
Uiteraard postfris en dus ongebruikt
en zonder plakker (aanhechtstrookje)
Pincet
Ik had een boekje met de goedkopere
zegels. Natuurlijk stond je niet toe
dat de postzegels er met de vingers
werden uitgehaald maar gebruikte je

Postzegels uit alle landen. In de jaren ‘60 kon je er geld mee verdienen.

daarvoor een pincet. We hadden vele
belangstellenden en vaste klanten op
de toen druk bezochte postzegelmarkt.
Aan het eind van de zaterdagmiddag
gingen wij naar huis en ontvingen van
mijn vader provisie voor de verkochte
zegels.
Postzegelwinkel
Wij woonden aan de Lombardkade
50b en met mijn vader kwam ik vaak
in de nabij gelegen postzegelwinkel
van P.Wolf, de kleinste winkel aan de
Meent/hoek Rodezand. Er kon net een
bureau in en stoel voor de bezoeker.
Zijn vader had een postzegelwinkel

in de Schouwburg die na de oorlog
aan het Schouwburgplein is gebouwd
en later plaatsmaakte voor de huidige
Schouwburg. Na forse regenbuien
was zijn kelder een keer onder water
komen te staan en hielpen mijn broer
en ik mee de vloer droog te dweilen.
Of alle postzegels nog postfris konden
worden verkocht betwijfel ik.
Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl
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Vrijdag 23 en zaterdag 24 september
Voorstelling Het verdronken land van Doggerland

In het kader van ‘150 jaar vooruit Nieuwe Waterweg’ wordt op vrijdag 23 september
om 20.00 uur en zaterdag 24 september om 16.00 en 20.00 uur de voorstelling ‘Het
verdronken land van Doggerland’ opgevoerd. Voorstellingsduur: 75 minuten. Locatie:
De voormalige Schiedamse Glasfabrieken Adres: Buitenhavenweg 146, 3111 AS
Schiedam. De locatie is goed bereikbaar met de fiets, de auto en openbaar vervoer.
Fietsen kunnen in de fietsenstalling op het terrein gezet worden. Auto: parkeerterrein
naast de Glasfabriek bij € 19,50 per stuk. Online te koop via domesticarotterdam.
stager.nl/web/ticketsBuitenhavenweg 162 Parking (€ 2/ uur; € 7,40/ dag) OV: tram of
bus, halte Koemarkt. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Zaterdag 24 september
Choral Evensong in Lambertuskerk

Domestica speelt ‘Het verdronken land van Doggerland’

‘Het verdronken land van Doggerland’ is een muzikaal beeldende voorstelling over zeespiegelstijging. Met bestaande composities, een soundscape en zandkunst brengt muziekensemble Domestica een verdwenen prehistorische wereld tot leven. En
op het terrein van de voormalige Schiedamse Glasfabriek gaat het verhaal verder! Na de industrialisatie en de aanleg van de
Nieuwe Waterweg 150 jaar geleden, zijn wij in onze wereldhavenstad klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Of toch niet?
(Zie elders op deze pagina voor praktische gegevens over de voorstellingen!)

Zaterdag 24 september, 16.30 uur:
‘Choral Evensong’ – een dienst met
veel koorzang uit de rijke traditie van
de Engelse koormuziek. M.m.v. Sint
Gregoriuskoor o.l.v. Eric Koevoets en
organist Gerrit Christiaan de Gier in de
H. Lambertuskerk. Oostzeedijk Beneden
1-3 (hoek Hoflaan), Rotterdam-Kralingen. Iedereen is welkom!

Koorzang in de rijke Engelse koormuziektraditie

Luid de zaterdagavond in met een Choral Evensong, een dienst die zich kenmerkt door veel koorzang in de rijke traditie van de
Engelse koormuziek. De Engelse koormuziek kenmerkt zich door haar rijke, volle klank. Dit past helemaal in de mystieke sfeer
van de H. Lambertuskerk. Het Sint Gregoriuskoor o.l.v. Eric Koevoets zingt onder meer het ‘Magnificat and Nunc Dimittis in C’
van Ralph Vaughan Williams. Ook zijn ‘ The eternal gifts of Christ the King’ van Henry Ley en op de Engelse traditie geïnspireerde psalmen van Eric Koevoets te horen. Bij de entree en na afloop van de Choral Evensong klinkt een voluntary, gespeeld
door organist Gerrit Christiaan de Gier. Daarnaast zijn er enkele lezingen en gebeden te horen. Iedereen is welkom! De toegang
is vrij met een deurcollecte na afloop.

Zondag 25 september
Dutch Swing College Band aan boord ss Rotterdam

De Dutch Swing College Band speelt op zondag 25 september in de Queens Lounge
van ss Rotterdam. Aanvang: 16.00 uur. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.
ntk.nl 0900-9203.

Zaterdag 1 oktober

Hoog Spel
Dutch Swing College Band speelt op ss Rotterdam

De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 25 september om
16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College
Band.
Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het
voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via
www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht,
dus wees er snel bij want: op=op!

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?

s
i
t
a
Gr alyse
an
bril t/m

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?
Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige en multifocaalspecialist.
Tel. 010 236 1939
P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl ! Metrohalte Hesseplaats

2
202
090
3

Kom naar deze spannende theaterkomedie met in de hoofdrollen Johnny Kraaijkamp,
Doris Baaten en Trudy Labij. Wie heeft de moord gepleegd? Een hilarische detective
van schrijver en regisseur Lex Passchier in Theater Zuidplein. Tickets 26,50 euro via
www.theaterzuidplein.nl

Zondag 2 oktober en daarna
Zondagochtendconcerten in World Forum Den Haag en De Doelen
Rotterdam
Dit najaar en begin volgend jaar staat weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten gepland in het World Forum Theater in Den Haag en De Doelen in Rotterdam. De
entree bedraagt 16 euro per concert. Voor meer informatie en bestellen van kaarten
zie: www.zondagochtendconcerten.nl of bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze
pagina’s).
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Vrijdag 14 oktober

Countryhits van The Dashboard Danglers

Muzikale duizendpoot Jaco van der Steen was jarenlang succesvol als een van de
Dutch Eagles. Nu slaat hij een nieuwe weg in door samen met Boudewijn de Groot
Engelstalige nummers te schrijven. Ze worden gebracht door The Dashboard Danglers en afgewisseld met gouden hits van artiesten als Dolly Parton, Kenny Rogers en
John Denver. Vrijdag 14 oktober in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel, meer
info www.isalatheater.nl

Elke woensdag

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers

In World Forum Theater Den Haag verzorgen de Wannabiezz op zondag 2 oktober een meezingconcert in de nieuwe reeks
zondagochtendconcerten. Op 3 februari staat ‘Een Koffer vol Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos
op het programma. Op 12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een ode aan The Everly Brothers.
In De Doelen opent de reeks zondagochtendconcerten met een optreden van Laura Fygi en Trio Galantes op 20 november.
Op 11 december staat ‘Van Smartlap tot opera’ op het programma en op 18 december White Christmas in De Doelen. Op
22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New Diamonds een ode aan de Blue
Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode aan Tom Jones en Frank Sinatra (zie ook
elders op deze pagina’s).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

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

Kunst en curiosa

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

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN

Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr
cbr
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Herdacht worden
zoals u bent
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RIJNMOND
POSTZEGEL- en MUNTENVEILING

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

Bergweg 287
3037 EN
Rotterdam

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

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

cvu.nl/ons-verhaal

24 uur per dag bereikbaar

CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Stichting
Historisch Charlois

Heeft u belangstelling voor de historie van Charlois
en haar bewoners? Voor slechts €20/jaar(€1,67/mnd)
kunt u donateur worden van onze stichting en ontvang t
u 4x per jaar het kwartaalblad ‘Ons Charlois’.
Ad r es: K aat sbaa n 6, 3 082 DP , Rott er da m.
Tel . 01 0- 48 0 66 18
E - m a il : i nf o@ h ist or is ch -c har lo is .nl

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl
www.rynmond.com

Onze volgende 87ste veiling wordt gehouden op
9 en 10 december 2022
Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 26 oktober. 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.
Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 86ste veiling
werden weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland
klassiek, diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer
goede prijzen op.
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.

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING
• Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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
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De zinken toren van de Laurenskerk
Dit verhaal is een vervolg op een vraag in de Oproepjes in DOR
over het schaalmodel van de zinken toren van de Laurenskerk.
Op 11 oktober 2018 begon met een e-mail, voor het bestuur van
de Vereniging Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk, het
‘avontuur’ van de zinken toren.
Deze mail was verstuurd door de Amsterdamse ontwerper en uitvoerder van
de permanente tentoonstelling in de
Laurenskerk “De Laurenskerk Rotterdam – Een monument vol verhalen”.
Hij schreef: “Ik kwam heel toevallig
in een Amsterdamse mooie spullen/
antiek winkel een prachtig monumentaal model van de Laurenskerk toren
tegen. Helemaal gemaakt van zink
door J.P. la Rivière in 1913. Heb ik
nooit eerder gezien. Prachtig gedetailleerd en meer dan twee meter hoog!!”
Daarbij werd tevens vermeld dat er in
de jaren ’60 licht in was aangebracht
evenals een drietal uurwerken. Dit
werd vergezeld van de naam van de
verkoper met mailadres.
Op 18 november 2018 togen twee
bestuursleden van de VVvL, richting
Amsterdam. Daar stond inderdaad in
een antiekzaak een prachtige zinken
toren van de Laurenskerk van meer
dan 2 meter hoog, weggemoffeld in
een hoekje van de winkel. Eén ding
stond vast. Deze toren hoorde niet in
Amsterdam maar in de Laurenskerk
in Rotterdam! De koop werd diezelfde
dag gesloten. Korte tijd later werd de

toren naar de Laurenskerk gebracht en
op een meegeleverde houten onderbouw in het torenportaal geplaatst
Speurwerk
Ondertussen was het speurwerk begonnen om te weten te komen wie die
J.P. la Rivière was en waar de toren
afgelopen 105 jaar had gestaan. Op
internet kwamen we niet veel verder.
Dankzij de Stadsarchivaris Rotterdam
werden persoonlijke gegevens in het
Stadsarchief gevonden en met ons
gedeeld. Jozef, Pieter la Rivière werd
11 juni 1856 in Dordrecht geboren.
Hij huwde met Maaike Uitdenbogaart
(30-1-1851). Het echtpaar kreeg zeven
dochters en twee zonen. Het gezin
verhuisde in de loop der tijd van Dordrecht naar Nieuw Lekkerland en Rotterdam, aldaar nog vijf maal alle keren
in of rond Crooswijk. Het beroep van
J.P. la Rivière was loodgieter. Hij
overleed 1 maart 1945 in Rotterdam.
Volgende vraag was hoe die zinken
toren in Amsterdam was beland. De
Amsterdamse antiquair wist dat hij de
toren in 2016 had gekocht van een antiquair in het midden van het land, in

Herwijnen. Telefonisch werd verteld
dat zo’n zes maanden voordat de toren
aan de Amsterdamse antiquair werd
verkocht iemand langs was gekomen
die de toren in zijn bezit had en hem
van deze persoon had gekocht. Wie
dat is geweest was niet meer bekend.
Toen stokte het verhaal. Totdat in 2019
een oud-medewerker van Van Buuren
Installatiegroep een gesprek aanvroeg
nadat hij de zinken toren tot zijn grote
verrassing in het torenportaal van de
Laurenskerk had zien staan. De toren
die hij al heel lang kende. Hij wist
te melden dat de jongste zoon van
J.P. la Rivière genaamd Cornelis la
Rivière geboren op 21 maart 1889 in
dienst was geweest bij de firma H. van
Buuren en Zn aan de Spangensekade
21 in Rotterdam. Deze had in 1958
de zinken toren van de Laurenskerk,
gemaakt door zijn vader, laten voorzien van verlichting en uurwerken in
het bovenste gedeelte van de toren en
geschonken aan de firma van Buuren.
Sindsdien verhuisde de toren mee met
het bedrijf naar verschillende locaties
waar hij altijd in de ontvangstruimte
stond te pronken, onder andere in
Bergambacht en rond 1978/80 aan
de Hoofdweg in Rotterdam. De toren
is zelfs meeverhuisd toen het bedrijf
onderdeel werd van Imtech dat sinds
1994 gevestigd was aan de Rivium
Boulevard in Capelle aan den IJssel.

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

R

Vermoedelijk is na
het faillissement
van Imtech in
augustus 2015 de
toren vanuit de
inboedel terecht
gekomen bij
de Herwijnse
antiquair. De
cirkel is rond en
de Laurenskerk
is sinds 2018 een
prachtig kunstwerk rijker.
De toren was nog
in goede staat
maar moest wel
uitvoerig gerestaureerd worden.
Daarvoor zorgde
een specialist op
zinkgebied in
Stompetoren in
Noord-Holland.
De zinken toren in schaalmodel pronkt nu in de Laurenskerk.
Op 9 december
2021werd de zinken toren van de
de toren officieel overgedragen door
Laurenskerk gerestaureerd, grondig
de Vereniging Vrienden Van de Grote
schoongemaakt en voorzien van
of Sint Laurenskerk aan de Stichting
nieuwe verlichting en uurwerken in
Laurenskerk. De oude dame van 109
de toren afgeleverd in de Laurensjaar oud, is na vele omzwervingen
definitief beland in de Laurenskerk te
kerk. De toren werd voorzien van
Rotterdam, daar waar ze thuis hoort.
een metalen sokkel waarop een
messing gegraveerd plaatje en werd
Jack Wereldsma
geplaatst in de Kapel van De bouw
jack-wereldsma@planet.nl
van de kerk. Op 21 juni 2022 werd

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.

Station Noord
Hoe een simpele foto een mens kan
ontroeren! Bij het toevallig zien van
deze print ging ik in een flits terug
naar het jaar 1965. Toen stopte op Station Noord werkelijk iedere trein richting Gouda/Utrecht, vice versa. Hoe
dikwijls ben ik er niet zondagavond
rond 20.00 uur afgezet door mijn moeder. Ik woonde van 1961 tot in 1965
bij een gastgezin in Bilthoven. Waarom? Ik was middelbaar scholier op De
Werkplaats, de bekende scholengemeenschap van onderwijsvernieuwer
Kees Boeke. Dikwijls spoorde ik op
zaterdag naar 010, stapte uit op CS. en
nam dan de tram richting Kralingen.
De dag erop speelde mijn moeder taxichauffeur. Dáárom staat die helling,
deels zichtbaar op de foto, zo in mijn
geheugen gegrift. Wat ik op die linkse,
alternatieve, bijna anarchistische
school heb meegekregen? Vertrouwen
in mijn eigen schrijfkunst. Gedegen
kennis van literatuur en de kunst van
het ontwijken van de Dienstplicht. En:
ik voel mij ‘eeuwig’ een 20-jarige.
Klinkt pathetisch, maar het is wel
waar! Terug naar de foto. Ik ontdekte
‘m in het fotoboek ‘Stadslandschap-

pen’ in 1986 uitgegeven door 010
Publishers. De Rotterdamse fotograaf
Jannes Linders (1955) creëerde dit
subtiele stadsgezicht. Linders? Wie dat
is? Een topfotograaf! Wat heeft deze

Rotterdammer veel gepresteerd. Hulde! Het stationnetje dateert van 1953.
De herkenbare contouren (gebogen
daklijn) van de grote architect Sybold
van Ravesteyn zijn duidelijk zichtbaar.

De Stijlletters ogen helder. Zo grappig
dat je indertijd via het holletje rechtstreeks perron 2 kon betreden. ‘NS
Noord’ is in al z’n simpelheid uniek.
Het gerenoveerde stationsgebouw

is nu een café. Vanwege grote broer
Station Alexander is ‘Noord’ nog
amper functioneel. Twee sprinters per
uur (v.v) is niet veel, maar het station
bestaat gelukkig nog…
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

TE BESTELLEN VIA
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/
WEBSHOP
VOOR

€ 45,-

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

Budget € 1.495,Compleet € 4.195,-

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.895,-

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

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

www.conceptuitvaart.nl
CU

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

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

tel: 06 30 78 85 33

Uitgegeven door
Het Rotterdams Warenhuis

(bgg 06 158 204 71)

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

Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010SS302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

Stad B.V.

Herinrichting
voorplein
Maasstad Ziekenhuis

Om de bereikbaarheid van ons ziekenhuis te verbeteren starten we
maandag 26 september 2022 met de herinrichting van ons voorplein.
Wat gaat er veranderen

Maak gebruik van onze bestaande voorzieningen

Er wordt een vaste parkeer- en laadplek gerealiseerd

Parkeer in de Q-Park parkeergarage Krimpenerstraat

voor de Maasstad-shuttle, én er komt een

achter het ziekenhuis en pak de Maasstad-shuttle naar

rolstoelstalling. Om de Kiss & Ride voor iedereen

de ingang Revalidatie óf de hoofdingang. Of maak

toegankelijk te houden is na deze herinrichting

gebruik van de ingang aan de achterzijde van het

parkeren én laden en lossen niet meer toegestaan.

ziekenhuis (schuin tegenover de parkeergarage).

Als u straks langer dan toegestaan op het voorplein
verblijft, moet u bij de nieuwe slagbomen betalen.

Heeft u extra hulp nodig?

Iemand ophalen of wegbrengen blijft natuurlijk gratis!

Onze receptie helpt u graag verder.

Lees alles over de herinrichting en onze voorzieningen op www.maasstadziekenhuis.nl/voorplein of scan de QR-code.

“Samen” is een
concept en creatie
van Carnero.
carnero.nl
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Proefvaren met de Cunard Adventurer
Ik heb de proefvaart op de Cunard Adventurer, zusterschip van de Ambassador, op de Noordzee
mogen meemaken. Ik was aan boord voor de koelmachines, type Centrifugaal, gebouwd in licentie door Thermomeccanica, in Italië. Die waren per trein aangevoerd vanuit Italië. De licentie was
verstrekt door Carrier Syracuse, USA. In dienst van van Swaay airconditioning (Scheveningen; het
latere Imtech) als service technicus mocht ik deze koelmachines in bedrijf stellen.
De stuurboord en bakboord opgestelde koelmachines waren vooraf
gemonteerd in de scheepswand, die er
met koelmachine en al later ingelast
werden. Er waren drie van zulke
machines aan boord. hoe de koelmachine die midscheeps was geplaatst er
in is gekomen weet ik niet. Wat ik wel
weet, is dat de drie koelmachines elk
voorzien waren van merktekens. Door
middel van een centerpunt waren die
met een, twee of drie puntjes ingeslagen om te kunnen onderscheiden
welk onderdeel bij welke koelmachine
hoorde. In grote lijnen waren de
verdamper, waarin het water werd gekoeld, de condensor waarin de warmte
werd afgevoerd, de compressor en de
koppelstukken op wagons aangevoerd.
Deze inslagen waren zichtbaar bij de
koppelstukken of de plaatsen, waar de
machinedelen elkaar zouden ontmoeten. In Italië waren die na assemblage
uit elkaar gehaald, om ze te kunnen
vervoeren op platte wagons.
Waarom vertel ik dit allemaal? Welnu,
de monteur, die de koelmachines weer

in elkaar had gezet op de Scheepswerf
Smits in Rotterdam Zuid, mopperde
dat er niets paste. Wat bleek? De compressor met drie centerpunten stond op
de verdamper met twee centerpunten
en werd aangesloten op de condensor
met een punt. Door de verschillende
componenten door elkaar te husselen
paste er uiteindelijk niets en moest er
veel geïmproviseerd worden en met
vulplaten worden gewerkt of juist
worden afgeschaafd.
Foute boel
Er kwam een Engelse bemanning aan
boord en ik werd de koelmachineruimte uitgejaagd. De machinist zei tegen
mij: “het schip is nu van mij en als ik
je nodig heb, haal ik je wel op bij de
bar”. Dat duurde niet al te lang want
nadat we buitengaats waren haalde hij
me inderdaad op bij de bar, waarachter
een paar dames zeeziek lagen te zijn
en vroeg of ik even wilde komen.
Aangekomen bij de koelmachine,
die een paar uurtjes in bedrijf was
geweest, was het akelig stil en hoorde

ik af en toe onheilspellend gekraak.
Ik wist meteen: dit is foute boel, want
dat gekraak betekent dat de verdamper
stijf was bevroren en het water daarin
was veranderd in ijs.
Toen was het mijn beurt om te zeggen: “het is jouw machine, maar
morgenochtend zal ik er eens naar
kijken”. Voordat zo’n grote verdamper
ontdooid is, heb je minstens een nacht
nodig, wist ik en ging de kooi in.
De volgende morgen de boel afgesloten van het systeem en een deksel
verwijderd, waarna het keerschot
zichtbaar werd. Dat was losgeschoten
en u raadt het al: niet met de juiste
centerpunten. Gelukkig was er geen
schade aan de splinternieuwe koperen
buizen, want vers roodkoper is nog
niet verhard en laat enige vervorming
toe, zodat het ijs weliswaar de buis
van binnenuit iets had vervormd, maar
niet zodanig, dat er lekken waren ontstaan. Het keerschot voorzien van extra rubber randen, zodat het nu stevig
klem kon worden gezet. Het deksel
weer geplaatst en de machine opnieuw

De Cunard Adventurer

gestart. Die functioneerde daarna weer
naar behoren. Iedereen was opgelucht
dat het goed was afgelopen.
Het waaide stevig en het werd snel
erger. Toen ik in de stuurhut naast de
kapitein kwam te staan en opmerkte,
dat het ﬂink stormde zei hij “er staat
inderdaad een stevig briesje”. De boeg
dook geheel onder water en kwam
trillend weer boven, al het water van
zich afschuddend, waarna de achtersteven aan de beurt was om onder
water te duiken. Het schip was in een
lengtecadans terecht gekomen, mede
veroorzaakt doordat op volle kracht
werd gevaren om de motoren te testen.

Ondanks waarschuwingen om niet
naar buiten te gaan ben ik het gangboord in gelopen en moest mezelf aan
de railing vooruit trekken om tegen de
storm in vooruit te komen. Ik kreeg
zo ontzag voor de krachten die op zee
kunnen spelen als het stormt, of zoals
de kapitein zei, als er een ‘briesje’
waait. Nooit zeeziek geweest op
andere proefvaarten, maar nu toch met
een wee gevoel de kooi in en blij dat
de volgende morgen de zon scheen.
Henk van den Berg
h.vandenberg01@onsnet.nu
tel. 06-22197474

Rijnmond
vanuit de wolken
15 november 1955 : van onder naar boven scheepmakershaven met ‘luchtspoor’, Witte Huis met links oudehaven, verderop Haringvliet. ©Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester A9002 Rotterdam –

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

www.barthofmeester.nl
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Joe Undercover
& 8-koppig orkest
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Rolling Stones Tributeband
26 november 2022

8 oktober 2022

Topshows
onboard
‘t leukste
avondje uit

op het
water

Bestel nu uw kaarten
à € 34,50 via spido.nl
Tijd
: 19:30 - 23.30 uur
Boarding : Spido ponton,
Willemsplein 85 Rotterdam
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Cruisegevangenis
Graag wil ik reageren op het verschrikkelijke horrorcruiseverhaal
van Rein Wolters en Sjaan Horeweg op de AIDAprima in DOR van
23 augustus. Mijn man en ik maakten iets dergelijks mee, zelfs een
graadje erger.
Om een moeilijke levensperiode voor ons
af te sluiten, boekten we bij Stipreizen voor
een cruise met de Costa. Dat was van 1 tot
14 augustus 2022 in een balkonhut, om
onderweg zoveel mogelijk te zien. De eerste
dagen waren prima aan boord. Op de vijfde
en zesde avond was het ‘s avonds feest in de
diverse barretjes. Iedereen lekker drinken en
naast elkaar. Wij hielden ons daar ver van
vanwege een mogelijke besmetting met het
Covid 19 virus. Op 7 augustus voelde ik mij
niet zo lekker. Een snotneus, eigenlijk niet
meer dan dat. De dag daarop kreeg ik pijn
in mijn rug, moest hoesten en telkens als ik
niets te doen had viel ik in slaap. De volgende ochtend deden wij een Covidtest en
bleek dat ik positief was en mijn man niet.
We moesten in onze hut blijven. Toen kreeg
ik order binnen een half uur mijn koffer
te pakken, want ik moest naar beneden
naar dek 1 in quarantaine. Ik vroeg in de
balkonhut te blijven en wilde daar ook voor
tekenen. Discussie was niet mogelijk. Er
kwam een kruier voor mijn koffer en een
heel streng kijkende man in uniform van de
Costa. Ze droegen gasmaskers en plastickleding en ik werd en bleef gescheiden van
mijn man. Als een dier moest ik mee naar
beneden. Met hem had ik daarna alleen
contact via de telefoon. Ze brachten me naar
een hut met een raampje en beloofden dat ik
2x per dag 20 minuten gelucht zou worden.
De eerste dag waren ze mij vergeten op te
halen, dus geen frisse lucht gehad. Drankjes
werden gebracht via de roomservice; ik
moest soms wel 20 minuten wachten om
wat te drinken te bestellen. Ontbijt, lunch
en diner werden voor de deur gezet na een
zacht klopje op de deur, wat ik niet altijd
hoorde. Kofﬁe bij ontbijt was koud. Lunch
kreeg ik om 11.30 of een uur later. Diner
was steeds afwachten. Kon om 20.00 uur
zijn maar ook om 21.15. Soms geen bestek
erbij. Roomservice bellen had geen zin,
want je stond eerst een half uur in de wacht.
Kreeg geen sleutel van de hut. Kon geen
kant uit, zat als een dier opgesloten. Kreeg
well een paar paracetamol maar verder
heeft zich niemand om mij bekommerd. Ze
vergaten mij nog diverse keren op te halen
om te luchten. Drama. Ben zes dagen in
eenzame opsluiting geweest zonder iemand
te zien. Het was een gevangenis. Als ik een
misdaad pleeg, dan weet ik dat ik gestraft
kan worden en naar de cel moet. Maar ik
heb geen delict begaan en wilde alleen maar
op vakantie met mijn man na een donkere
periode van overlijden en ziekte. Ik durf nu
niet meer met de deur dicht te slapen. De
gordijnen moeten open blijven en ik kan
nog wel een rij klachten opnoemen waar ik
nu mee zit. Dit was een horrorﬁlm. Ik hoop
dat Stipreizen en Costa begrijpen dat ik een
volledig mislukte vakantie heb gehad en dat
er een oplossing wordt geboden. Intussen
ben ik in therapie vanwege mijn angsten.
Ineke Sosef (Inekesosef@gmail.com)
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1) Het kampioenselftal in 1981
met rechts (met hoofdbedeksel)
voorzitter Wiet van Holten.

Door dik en
dun met Hillesluis
Clubliefde is Peter Rietveld niet vreemd, de Rotterdamse voetbalvereniging Hillesluis was
zijn lust en leven. De basis voor dat plezier voert ruim een halve eeuw terug naar de Oldegaarde naar RV & AV De Musschen. Kort nadat hij daar seniorspeler werd, nodigde het
vaderland hem uit om (verplicht) het land te verdedigen. Het soldaat zijn hield voor hem in
dat hij één keer in de twee weken thuis was en daardoor niet in een vast elftal werd opgesteld. Op vrijdag moest hij
aan de secretaris vragen
bij welk elftal hij die zondag mee mocht doen. Geen
ideale situatie omdat hij ook
een seizoenkaart had voor
Feyenoord. Peter besloot
tijdelijk te stoppen met voetballen.
Na zijn diensttijd in 1967 vroeg
vriend Frits Veltmeijer: ‘Joh,
waarom kom je niet naar Hillesluis?’ Er speelden al veel bekenden
uit zijn buurt bij die club, dus dat
leek Peter wel wat. Nog voordat
hij een wedstrijd gespeeld had,
ging hij mee naar een ledenvergadering in jeugdhuis ’t Slag. Op de
agenda stond het verhuizen van het
Zuiderpark naar een nieuwe locatie
vanwege de bouw van sportpaleis
Ahoy. De gemeente Rotterdam had
het nieuw ontwikkelde complex
aan de Sportlaan aan Hillesluis
toegewezen. Zeker geen verkeerde
keuze vanwege de ontwikkeling
van de wijk IJsselmonde, waar veel
jonge gezinnen kwamen wonen.
Het leek Peter bovendien wel leuk
om naast zelf te voetballen óók een
jeugdelftal te begeleiden op zaterdag. Ruud Peters, de jeugdsecretaris, deelde hem in bij de c-tjes, met
spelers als Ton Offermeijer, John
van Amerongen, Peter Meijer en
Ron den Daas. Op een jaarvergadering deed voorzitter Wiet van

2) Huldiging van Peter Rietveld (midden) na het organiseren van weer een G-toernooi.
Foto’s verzameling Peter Rietveld.

Holten een dringend verzoek om
hulp voor het vervaardigen van de
weekbrief. Peter was werkzaam in
de graﬁsche industrie en dacht dat
hij zich voor zijn club ook op dat
front wel nuttig kon maken. Dat
betekende op maandagavond weekbrieven vouwen, insteken en adresseren. Decennia later ziet Peter in
gedachten zijn toenmalige maatje
Henk van Wijngaarden soms nog
draaien aan de stencilmachine.
Op zeker moment vroeg Wiet van
Holten Peter jeugdsecretaris te
worden, omdat Ruud Peters ermee
stopte. Peter wist eigenlijk niet
goed wat hij hiermee aan moest.
Hij was immers nog vrij jong en
het ontbrak hem aan ervaring. Hij
kreeg hulp toegezegd en die belofte
gaf de doorslag. De toegezegde
hulp kwam van Ben Haans, die Pe-

ter met raad en daad bijstond. Ook
Kleis Ketting was destijds iemand
waarmee hij veel optrok. Peter was
nog geen jaar bij Hillesluis en toch
al bestuurslid. Een hoogtepunt in
de eerste jaren was een jeugdreisje
naar een jeugdherberg in Chaam,
een nog echte jeugdherberg met
een vader en een moeder en ’s
avonds een kampvuur.
De eerste jaren aan de Sportlaan
stonden ook in het teken van de
bouw van het clubgebouw. Het
was behelpen met twee armzalige
gemeentelijke kleedlokalen en
twee zogenaamde pipowagens. Een
kop kofﬁe was verkrijgbaar in een
soort wagon die als kantine diende.
Toen het ontwerp van Ben Haans
was goedgekeurd, en de ﬁnanciën
in orde waren, kon de eerste paal
in de grond. Veel actieve leden

3) Het jeugdreisje in 1970 naar Chaam met ook één meisje als deelneemster.

kwamen ’s avonds na hun werk nog
een paar uurtjes klussen. Het resultaat mocht er zijn. In 1970 werd
het clubgebouw ofﬁcieel geopend
tijdens een druk bezochte receptie
en aansluitende feestavond.
Vrouwenvoetbal
Behalve wedstrijdsecretaris van de
mannen was Peter Rietveld later
ook secretaris van de damestak,
getraind door Chris Hopstaken en
Lou de Kant. Het eerste damesteam van Hillesluis bestond onder
anderen uit de halve familie Hopstaken, Ton (moeder), Marian en
Tonneke (dochters), Stien de Kant,
Tonny Snijders, Bep van der Peet,
Annie Maas en Jannie Mudde en
keepsters Astrid Rieborn en Tineke
de Ronde.
Na de viering 50 jaar Hillesluis in
1982 trad Wiet van Holten af als
voorzitter. Secretaris Rinus Heuser
was de beoogd nieuwe voorzitter.
Penningmeester Cees van Huizen
ging ook stoppen. Peter Rietveld
werd gevraagd het secretariaat
te bemannen. Als secretaris deed
Peter de verenigingscorrespondentie en moest af en toe een binnenbrandje blussen of een conﬂict
oplossen. Met Rinus Heuser
bezocht Peter veel vergaderingen
van de KNVB-afdeling Rotterdam. Na een aantal jaren had hij
het allemaal wel gezien en stopte
hij als bestuurslid, maar bleef wel
actief. Vooral met de competities
gehandicaptenvoetbal in Rotterdam, waarvan hij een van de grondleggers was.
Tijdens zijn ‘dienstverband’ van
44 jaar bij Hillesluis heeft Peter
Rietveld met veel ﬁjne mensen
samengewerkt en vriendschappen
ondervonden. Natuurlijk waren
er ook teleurstellingen en zijn er
mensen weggevallen. Zo’n tachtig
ex-Hillesluizers haalden enkele
maanden terug herinneringen op.
Voor Peter was het de afsluiting
van 44 onvergetelijke jaren. Vergeten zal hij zijn tien jaar geleden
opgeheven club nimmer en dat
komt omdat hij vanuit zijn appartement in Kreekhuizen uitkijkt over
het voormalige complex. Reacties:
reinwol@outlook.com
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VACATURE ALERT

WIJ ZOEKEN JOU
VOOR ONS HOOFDKANTOOR

Ontvang
bonus van max.
1000 euro of wij
verzorgen je
taxipas!*

In Rotterdam zoeken wij voor het hoofdkantoor
(Administratief) Planners, Verkeersleiders,
Callcentermedewerkers en nog veel meer!

OF VOOR OP DE WEG

Wij zoeken altijd chauffeurs voor ons vervoer
naar school en werk (Trevvel Route) en voor ons
sociaal-recreatieve vervoer (Trevvel Samen).

Trevvel is mijn tweede thuis.

DANNY, SUPERVISOR

nfo

Meerpi
o

STUUR JE SOLLICITATIE NAAR
werken@trevvel.nl

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

0222_39-ADV-OudRotterdammer-255x181-03.indd 1

03-08-2022 15:38

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant
Wij informeren u daar tweewekelijks over
allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht,
waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

“Akto als uw
executeur of als
adviseur voor de
nabestaanden.”

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle zakelijke en ﬁnanciële - aspecten rondom uw nalatenschap.
Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden
bij de afwikkeling.
Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel
erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen
bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en
testament
Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of
als adviseur van de erfgenamen of als
boedelgevolmachtigde
• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen
• adviseren bij een afwikkeling waar een
onterving speelt
• en nog meer...
Kernwoorden voor ons zijn:
transparant, persoonlijk en betrouwbaar
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Oproepjes
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Onze oproepjes nu oo

k bij

Radio Rijnmond

Wim de Zwart reageert
Mijn oproepje naar mijn vriend Wim
de Zwart in New Zealand in DOR
9 augustus jl. heeft inmiddels leuke
positieve reacties opgeleverd. Ook
de uitzending van Radio Rijnmond,
via jullie, heeft daaraan een bijdrage
geleverd. Persoonlijk is er nog geen
contact met hem geweest wegens zijn
mentale gezondheid, maar zijn dochter
en zuster , beiden wonend in New
Zealand, zullen hem t.z.t proberen
over te halen contact op te nemen.
Leuk te weten dat zelfs in Benschop,
gemeente Lopik, De Oud Rotterdammer wordt gelezen, via een oud koster
van de kerk aldaar is het eerste contact
tot stand gekomen.

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

Toen Queen Elizabeth
naar Rotterdam kwam
Het overlijden van koning Elizabeth van
Groot-Brittannië heeft al veel mediaaandacht gekregen. De Britse vorstin was
ooit ook in Rotterdam. Ze zette voet aan
wal aan de Maaskade nadat ze met het ss
Brittannia naar Nederland was gevaren.
Wij zijn benieuwd of er nog lezers zijn
die daar herinneringen aan hebben, er
mogelijk bij waren en er iets over kunnen
schrijven. Wellicht kan bijgaande foto
daarbij helpen. Stuur uw anekdotes,
verhalen en herinneringen naar: info@
deoudrotterdammer.nl of Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ton Kuster
tel. 06-8576628
Wanted: zangers/zangeressen
Krijgt u ook zoveel energie van zingen? Kom dan eens kijken/meezingen
bij ons koor. Alle stemmen welkom. Repetities:maandag 20.30 uur
Romeynshof Ommoord. Info: www.
capellarotterdam.nl of 0644778492.
DIMO
Ik zou graag in contact willen komen
met voormalig medewerkers van Fototechnisch bureau “DIMO”. Genoemde
bureau was tot in de jaren ’50 van de
vorige eeuw gevestigd aan de Bergsingel 194 te Rotterdam.
Bert Lamers
bertlamers@upcmail.nl

Walking football
Voor Walking Football Sparta Oldstars, een onderdeel van De Betrokken Spartaan, dat op haar beurt weer
de maatschappelijke tak van Sparta
Rotterdam is, is het seizoen ook weer
begonnen. En hoe. Zo speelde men op
9 september in Leiderdorp een door de
plaatselijke voetbalclub RCL georganiseerd toernooi. De opbrengsten van
dit toernooi zijn voor het fonds KiKa.
Op donderdag 22 september hoopt
men op het naast het Sparta stadion
gelegen Johan Cruyff court een wedstrijd te spelen tegen zijn leeftijdsgenoten van Rotterdam-zuid. Dit in het

kader van een sportdag georganiseerd
door Sportbedrijf Rotterdam. Om
de maand af te sluiten staat voor 29
september een toernooi bij Excelsior
Maassluis gepland. Dit toernooi staat
in het teken van de Erasmus MC
Thorax Foundation.
Spreken deze activiteiten u aan, u kunt
zich aansluiten bij Walking Football
Sparta Oldstars. Elke woensdag
worden van 10:00 u tot 11:30 de
beginselen van Walking Football
bijgebracht op voornoemd court. Verdere informatie kunt u ook vinden op
Facebook site Walking Football Sparta
Rotterdam. Gewoon langskomen op

het court of het toernooi in Maassluis
kan natuurlijk ook! U bent van harte
welkom!
CJ de Groot,
Walking Football deelnemer
Oud-vertegenwoordigers
In Café Het Haantje in Rotterdam
komen eens per maand een aantal
oud vertegenwoordigers bijeen die
werkzaam waren in de levensmiddelenmarkt er zijn er die de 80 al
zijn gepasseerd en werkzaam waren
bij o.a Douwe Egberts, Honig, Nuts
Chocolade fabriek, Nestlé ,Siebrand

Waar is deze boot?
Een paar jaar geleden
heb deze oproep al eerder
gevraagd Er is toen een reactie gekomen, maar zonder
resultaat. Mijn vraag is: Weet
iemand waar de boot van
mijn vader is gebleven? Deze
heeft jaren in de Kralingse
Plas gelegen. Volgens zeggen is hij verkocht en naar
België. Wie weet meer?

Dag- en
Thema Cruises
& concerten

Info firma Klütgen
In verband met stamboomonderzoek
zoek ik informatie over de firma Klütgen te Rotterdam-Zuid. Deze meubelmakerij, was in de eerste helft van
de vorige eeuw gevestigd in de Paul
Krügerlaan; Eigenaar/directeur was
dhr Steinweg. Mijn opa, Anthonius
Franciscus Gras (1888-1959) heeft bij
deze firma gewerkt tot zijn pensioen,
vermoedelijk dus 1953. Bij dit bedrijf
was ook een afdeling schoonmaak
matrassentijken, die diensten verleende aan de H.A.L.. Over de genoemde
periode is niets bekend over mijn opa.
Is er (nog) iemand, die eventueel iets
kan melden over hem, dan wel over
de genoemde firma? Is er bijvoorbeeld
nog een administatie uit deze periode
aanwezig? Graag uw info aan J.
Eggen, tel.06-14310208/ joseggen@
hotmail.com.
Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 13.00 uur
weer een tweedehands boekenheurs.
Ook prentbriefkaarten en tijdschriften
zijn te koop. De boekenbeurs is te
vinden aan de Kerkwervesingel 53 in
Rotterdam-Pendrecht. Voor informatie
mail naar: boeken@onsrotterdam.nl
of bel tel: 010-4804513, maandag t/m
vrijdag van 13.00-16.00 uur.

Piet Huijgen
tel 06-48689965
piethuijgen@casema.nl

Agenda

Wijnhandel, Mc Cain Foods, Buitoni,
Smith Chips en nog enkele andere
fabrikanten, Willen andere oudverkopers zich ook bij ons aanmelden
neem dan contact op met Wim van der
Windt via wvdwindt@live.nl

• Joe Undercover (concert)

8/10

• High Tea Cruise
• High Wine Cruise

16/10
15/10 – 5/11

• Rolling Stones Tributeband (concert)

26/11

• Uitgebreide rondvaart

26/11

• Dagtocht Tweede Maasvlakte
• Seafood Dinner Cruise
• New Years Eve Cruise

23/10 – 27/11
24/9 - 19/11
31/12

Rotterdam
Havenrondvaart
75 minuten
Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

pagina 22

Dinsdag 20 september 2022

TANTE POST
Vervolg reacties ‘Ken je dit nog’:
Bellebom (1)
In de Bellevoystraat in Rotterdam lag
onder de huizen een afgeworpen bom.
Het was een zogenaamde blindganger uit 1944. In de jaren 80 werd
besloten om de bom te verwijderen.
Uiteindelijk gebeurde dat op zondag
27 maart 1988. Ik werkte toen als
opzichter bij het waterleidingbedrijf
DWL, tegenwoordig Evides, en wij
hebben er weken lang werk aan gehad,
evenals de PTT en GEB. En uiteraard
de politie. De gehele wijk werd ontruimd. Alle mensen, dieren, auto’s etc.
Soms onder dwang. In de zogenaamde
binnenring moest iedereen weg. En
in de buitenring binnen blijven. Het
ging om ongeveer 3000 woningen en
de politie keek elke woning na. Als
de bewoners niet open deden werd
de deur ingetrapt. Ons bedrijf heeft
door de hele wijk nooddrinkwaterpunten aangelegd en de binnenring
geheel afgesloten en in overleg met
de brandweer gezorgd voor eventuele
blusmogelijkheden. Deze bom werd
de Bellebom genoemd, vanwege de
locatie aan de Bellevoystraat. Als het
goed is ligt hij tegenwoordig in het
museum in Rotterdam. De burgemeester destijds was de onlangs overleden
Bram Peper.
Chris den Hoed
Bellebom (2)
Dit is de Bellebom. Genoemd naar de
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in een achtertuin in
de Bellovoystraat. Een blindganger
van 1000 pond die diep in de drassige
grond was weggezakt. Iedereen binnen een bepaalde straal moest weg,
woningen moesten worden ontruimd.
Er werd zelfs gecontroleerd of de
woning wel verlaten was. Auto’s weg,
zelfs de tunneltraverse aan de ’s Gravendijkwal was afgesloten. Het was in
het voorjaar 1988. Ik was werkzaam

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.

Komisch filmpje over de Metro in Rhoon
Toen in 1974 de ﬁlmclub Rotterdamse Smalﬁlm Liga een clubavond organiseerde in het Kasteel van Rhoon, besloten
een paar clubleden, waaronder de in Rhoon woonachtige Joop Stolk, hiervoor een introductieﬁlmpje te maken met de
nieuwe Metro als onderwerp. Én, zoals meer van de RSL ﬁlms, werd het een ﬁlmpje vol zelfspot. Wie de tekst schreef
is niet bekend, maar die Joop Stolk speelt de hoofdrol. We zien hierin de clubleden als ﬁlmploeg arriveren op het metrostation Rhoon om een inwoner te ondervragen over zijn mening over de Metro. Als zij de trap afkomen zij zien daar een
gemeentewerkman aan het werk en besluiten om hem te interviewen.
Kort geleden kreeg ﬁlmbewerker en verzamelaar Bas Romeijn de beschikking over deze 16mm smalﬁlm en vond
hem zo leuk dat hij hem prompt
hoogwaardig heeft laten digitaliseren. De kwaliteit van het beeld
was wat teruggelopen door de tijd,
maar na wat kleurcorrecties en het
verwijderen van de storingen in het
beeld door de plakkertjes die men
bij de montage gebruikte, is het een
schitterend voorbeeld geworden
van wat deze ﬁlmclub maakte. Die
mooie aanwinst voor de collectie
plaatste hij op zijn website. Dus ga
kijken en geniet. Ga daar voor naar
basromeijnﬁlms.blogspot.com

bij de ambulancedienst Rotterdam
en moest met enkele wagens paraat
staan in geval van…. Diverse mensen
kregen de gelegenheid opgevangen te
worden in de Energiehal. Er was ter
informatie een bellebomkrant uitgegeven Enkele jaren later was ere een
soortgelijke situatie….de Hillebom.
De enige die ik op de foto herkend is
Bram Peper, maar dat kan niet anders.
Met deze foto komen vervlogen herinneringen weer boven.
François Wuyts:
Bellebom (3)
De foto van de Bellebom met Bram
Peper herken ik direct. Bram Peper,
vorige week helaas overleden, is de
meest rechts gehurkte persoon (op
de foto gezien). Op zondag 27 Maart
1988 werd de woonwijk ten westen
van de ’s Gravendijkwal en rond de
Middellandstraat geheel afgesloten.

Er was een niet ontplofte bom uit de
Tweede Wereldoorlog gevonden bij
graafwerkzaamheden in de Bellevoysstraat. Uit de huizen in de directe
omgeving moesten de mensen tijdelijk
naar elders, tijdens het ruimen van
de bom. Wij woonden indertijd aan
de Beukelsdijk, wij mochten wel
thuis blijven, maar niet in de wijk
rondlopen. In de ochtend hoorde je
veel politie te paard door de straten
rijden. Dit was indrukwekkend en
gaf een extra klankeffect omdat er
geen mensen buiten waren. Het was
verder doodstil in de wijk. In de loop
van de middag ging het licht weer
op groen. De bom was onschadelijk
gemaakt en naar bovengehaald, zie
foto met de medewerkers inclusief de
burgemeester van toen. Wat ze er later
mee gedaan hebben weet ik niet meer.
Waarschijnlijk ergens op een vlakte tot
ontplofﬁng gebracht. Iedereen in onze
buurt toen sprak erover, het was een

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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

automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 64,95
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)
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algemene beleving en de bom kreeg
als bijnaam de “Bellebom”, naar de
straat waar hij gevonden was.
Dick Janszen
Bellebom (4)
Toen ik de foto zag wist ik het meteen,
dit gaat over de bellebom. Ik werkte
toen bij het GEB, of inmiddels al
Eneco daar ben ik niet zeker van.
Deze bom uit de Tweede Wereldoorlog moest opgegraven worden en
onschadelijk gemaakt worden. Dat
ging niet zomaar natuurlijk. De naam
bellebom is geboren uit het feit dat
de bom in de Bellevoystraat lag. De
hele buurt rond de Bellevoystraat
moest afgesloten worden van het gas
en de bewoners moesten die dag ook
hun huis uit. De politie heeft toen de
hele buurt afgesloten en bewaakt. Ik
werkte bij de storingsdienst en zat
de hele operatie aan de telefoon om

eventueel bij calamiteiten iedereen te
kunnen waarschuwen. In die tijd was
er nog geen mobieltje, ik kon wel de
monteurs oppiepen en dan belden ze
naar mij, ook waren er toen diverse
auto’s uitgerust met mobilofoon.
Met deze monteurs kon ik dan direct
contact hebben. Gelukkig heb ik deze
bewuste dag niet in hoeven te grijpen,
het liep allemaal goed af. Nadat de
operatie achter de rug was en het gas
weer terug was in de huizen zijn de
monteurs nog heel lang bezig geweest
om alle huishoudelijk apparaten weer
werkend te krijgen.
Gerard van Luyk
Bellebom (5)
Dit was de ruiming van de “Bellebom” in de Bellevoystraat in
Rotterdam, 1988. In die tijd was ik
ook werkzaam bij het EOCKL, maar
aan deze ruiming heb ik zelf niet
meegewerkt. Wél zie ik natuurlijk
een aantal collega’s uit die tijd op de
foto. Een ruimploeg bestond/bestaat
uit 3 man, een 1e man (ploegleider),
een 2e man en een 3e man (chauffeur/
handlanger). Links, zittend met de
bodembuis (ontsteker) in de hand:
2e man Sgt 1 Hans Linschoten.Daarnaast: 1e man Adjudant Piet Schoots,
met naast hem, burgemeester Bram
Peper.Collega chauffeur/handlanger
Wim Koorn staat rechts op de foto.
En als laatste: oud-collega Sgt 1 Hein
Scheffer, staand achter onze 1e man.
Verder meen ik nog 1 oud-collega te
ontwaren (links naast Scheffer), maar
daar ben ik niet zeker van (Sgt 1 Dick
Fransen?). Helaas, vanwege de corona, heb ik ze al een aantal jaren niet
gezien, maar normaal gesproken zien
we elkaar op de jaarlijkse reünie van
de EODD. Ik heb er een geweldige
tijd gehad, veel mooie avonturen beleefd en mis de onderlinge kameraadschap nog vaak.
Willem Willemsen
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jaren zestig. Ik zat samen met mijn vriend Theo
op dansles bij Wuijster in Rotterdam Zuid. Elke
zondagmiddag. Een keer verschenen wij op de
les met een coltrui. De heer Wuijster kwam direct
naar ons toe om te zeggen dat een coltrui niet
was toegestaan en de volgende keer dienden wij
te verschijnen in overhemd met stropdas of strik.
Dat knoopten wij goed in onze oren en Theo
kwam op het idee om voor ons beiden een strik te
laten maken. De zus van Theo maakte voor ons
geen gewone strik maar een zogenaamde Pipo
strik , rood met witte ballen en wel 30 cm breed.
Wij verschenen de volgende zondag met strik
en je kan je voorstellen... grote hilariteit alom.
Wuijster kwam woedend op ons af en wees ons
de deur met de mededeling volgende keer met
gepaste kleding op de les te verschijnen. In het
vervolg hebben wij ons keurig aan de etiketten
gehouden en hebben onze danscursus toch nog
afgemaakt.

Oranje Nassaustraat
Zo vind je nog eens wat. Ik lees een OudRotterdammer van 8 maart jl. en zie daar ineens
een, voor mij, héél bekend pand. Waar ooit de
lompen- en metalenwinkel zat, opende mijn vader
zijn stoffeerderij, beneden én boven en hij had
veel werk, stofferen maar nieuwe meubels maakte
hij ook. Er was zelfs een vogelvolière van de
buurman bij mijn vader voor het raam. Mijn moeder bracht pa, lopend vanuit Spangen, een verse
kan kofﬁe en een trommeltje brood voor de lunch
en later heb ik dat, toen ik een jaar of 9 was, van
haar overgenomen. Op mijn 12e werd ik pa z’n
assistente, helpen met het stofferen, maar ook met
de ﬁnanciën en het aankopen van stoffen en materialen. Jeetje wat een herinneringen komen er los
bij zo’n plaatje in de Oud-Rotterdammer!
Anneke Dallau-de Winter
an_dal@hotmail.com
Dansles
Alle lof voor de heer Cees Bruijs voor zijn verhaal in DOR van 6 september. Een verhaal met
veel humor.
Ik heb het met plezier gelezen. Ook
1
2
3
4
5
ik heb een herinnering aan mijn danslessen in de

Michel Pappaioannou
Capelle aan den IJssel
pappaioannou@ziggo.nl
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ook bij alle vaste klanten voor de deur. Dacht dat
Paard van de groentenboer
dat door mij kwam.. Als Bertus klaar was ging
Leuk, de story in DOR van het paard “van de
ik met hem mee naar ik meen de Aelbrechtskade
groenteboer” dat zelf stopte bij de klanten.
naar een schuit waar het afval ingebracht werd..
ijdens het lezen kwam bij mij de goeie ouwe tijd
Daarna naar de Essenburgsingel, de stal van
boven..ik groeide als jochie op in de Josephstraat
Olga.. later een duivenvereniging. Bertus ging
(nu bijna 70), geboren op de Oude Binnenweg
op een gegeven moment stoppen en volgens mij
boven het echte oude café de Vijgenboom.
in de wereldberoemde “pijp” in de Gaffelstraat
(Pand gesloopt, later poffertjeskraam.) In de
werken als kok als ik het nog goed herinner.
Josephstraat kwam toen van alles aan de deur. ‘s
Zondags een paar als koks verklede oublieverkoWim Koelewijn
pers met slagroom, een soort van waterstoker met
tel. 06-23176842
paard en wagen. Schreeuwend kwam die aan:
wkoelewijn53@gmail.com
“Zand,zeep en soda!!! Ook nog Flip -philip-Paul
met petroleum en meer.. En een melkboer. Ging
je naar beneden met de
Niet Kees maar Johan
melkkoker die gevuld
moest worden, een aardEven iets rechtzetten, want in onze
appelboer..en Bertus de
vorige krant deed zich een misverSchillenboer..ssssccchhstandje voor. bij het artikel over de
hhhiillllebbooooeeer wat
militaire diensttijd van Kees van
Boven (pagina 9) stond een foto
een belevenis. Ik mocht
van een militair op de kap van een
op de bok en mocht
militair voertuig. Het onderschrift
“Olga” (het paard) door
bij de foto klopte niet. Op de foto
de straat loodsen. Dacht
stond niet Kees maar Johan Kijzerwaard (dienstmaat van Kees op zijn
dat ik hem goed onder
1-tonner). Waarvoor onze excuses!
de knie had, hij stopte
Redactie De Oud-Rotterdammer

Puzzel mee en win !!!
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Voor de nieuwe puzzel hebben we een andere prijs. Ditmaal
delen we vijf exemplaren uit van het Groot Rotterdams Molenboek deel 1.
Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw
oplossing van de puzzel voor donderdag 29 september 12.00
uur bij ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.
deoudrotterdammer.nl

De
van de puzzel in 40
het vorige nummer
van De Oud-Rotterdammer
sloeg op het
38 oplossing
39
41
42
43 begin van het nieuwe
theaterseizoen en luidde:
44

45

46

47
Lekker
naar het theater,48het kan weer
50

49

51

52

53

Het leverde weer een stroom van inzendingen op. Uit alle goede inzendingen lootten wij drie prijswinnaars die
54
55
56
57
58
59
60
ieder een waardebon van 30 euro krijgen toegezonden van restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te
61
62
63
besteden bij de
huur van een bowlingbaan
of een ﬂuisterboot.
Winnaars64zijn: H. Hulsman, John de Bruin en mevr. H.
Laszlo.
65
66
67
68
69
70
71
72
Horizontaal

73

74

75
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1. symbool van overwinning en vrede; 7. kamerverhuurster; 12. bloeiwijze; 13. muze van het minnedicht; 14. harde duw
77
78
79
80
81
of zet; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. opbergmeubel; 19. gecastreerde hengst; 21. heilige (afk.); 22. muurholte; 24.
koninklijke hoogheid;
27. waterloop; 28. geleedpotig
dier; 30. nagerecht; 31. goochel- of84toneelnummer;
82
83
85 32. humeurig mens;
33. rivier in Utrecht; 35. Boheemse dans; 37. bekeuring; 38. uitgestorte ei-inhoud; 41. noodsein; 42. tropische vrucht; 44.
86
87
strook; 46. hoffeest; 47. Europese hoofdstad; 48. lofwaardig en fatsoenlijk; 49. wijde schoudermantel; 50. ten laatste; 52.
kampeerverblijf; 54. bestuurder van een vliegtuig; 56. smeerstof; 58. midden van het lichaam; 61. elektrisch geladen deeltje;
62. zeker kaartspel;
64. bloeimaand;
65. kleinenwerpanker;
67. cafébuffet; 68. lidwoord;
70. metalen13.
omgebogen
rand;
Horizontaal
1. symbool
van overwinning
vrede; 7. kamerverhuurdster;
12. bloeiwijze;
muze van
het
minnedicht; 14.
harde
duw of zet;
15.
persoonlijk
voornaamwoord;
17.
opbergmeubel;
19.
gecas72.
schimmelachtige
reuk;
73.
hemelsteen;
76.
gordijnrail;
77.
in
memoriam
(afk.);
78.
houding;
79.
uiting
van
genegenheid;
treerde hengst; 21. heilige (afk.); 22. muurholte; 24. koninklijke hoogheid; 27. waterloop; 28. geleedpo81.tigdedier;
oudere
afk.); 82. 31.
kooppoging;
(staat); 84 eikenschors;
86. gevarieerd
vanrivier
kleur (bont);
87. pauselijke
in Utrecht;
35.
30.(Lat.
nagerecht;
goochel-83.
ofland
toneelnummer;
32. humeurig
mens; 33.
Boheemse
dans; 37. bekeuring; 38. uitgestorte ei-inhoud; 41. noodsein; 42. tropische vrucht; 44.
gezant.
2

strook; 46. hoffeest; 47. Europese hoofdstad; 48. lofwaardig en fatsoenlijk; 49. wijde schoudermantel;
50. ten laatste; 52. kampeerverblijf; 54. bestuurder van een vliegtuig; 56. smeerstof; 58. midden van het
lichaam; 61. elektrisch geladen deeltje; 62. zeker kaartspel; 64. bloeimaand; 65. klein werpanker; 67.
Verticaal
cafébuffet; 68. lidwoord; 70. metalen omgebogen rand; 72. schimmelachtige reuk; 73. hemelsteen; 76.
1.gordijnrail;
koningsdochter;
2. muzieknoot;
getemd;
openbaar79.
vervoermiddel;
specerij uit sojabonen;
6. nevelsluier
77. in
memoriam 3.
(afk.);
78.4.houding;
uiting van 5.
genegenheid;
81. de oudere
(Lat. (damp);
afk.); 7.
82. kooppoging;
83.
land (staat);
84 eikenschors;
86. gevarieerd
kleur
pauselijke
gezant.
hotel-,
restaurant-, en
caféwezen;
8. rugaandoening;
9. nachthemd;
10. titelvan
(afk.);
11. (bont);
oud volk87.
in Mexico;
16. wijfje
van het

huishoen;
18. vruchtennat;
20. niet thuis;
21. Sociaal Economische
(afk.); 23. opsmuk;
25. heldendicht;
26. belasting;
Verticaal
1. koningsdochter;
2. muzieknoot;
3. getemd;Raad
4. openbaar
vervoermiddel;
5. specerij
uit
nevelsluier
(damp);32.
7.niet
hotel-,
restaurant-,
8. rugaandoening;
9. nacht27.sojabonen;
godin van de6.maan;
29. zenuwarts;
in werkelijke
dienst;en
34.caféwezen;
Chinese vermicelli;
36. scheepsjournaal;
37. grote
hemd; 10. titel (afk.); 11. oud volk in Mexico; 16. wijfje van het huishoen; 18. vruchtennat; 20. niet thuis;
danspartij;
39. geroosterde sandwich; 40. heugelijke viering; 42. militair hoofddeksel; 43. boomvrucht; 45. hoofddeksel; 46.
21. Sociaal Economische Raad (afk.); 23. opsmuk; 25. heldendicht; 26. belasting; 27. godin van de
opening
51. geologisch
tijdperk;
53. Nederlandse
Maatschappij
(afk.);36.54.scheepsjournaal;
nagerecht; 55. schattig
(teder);
maan; (reet);
29. zenuwarts;
32. niet
in werkelijke
dienst;Aardolie
34. Chinese
vermicelli;
37. grote danspartij; 39. geroosterde sandwich; 40. heugelijke viering; 42. militair hoofddeksel; 43. boom56.
ploegsnede;
57.
broos
en
zwak;
59.
hijswerktuig;
60.
partij
in
een
rechtsgeding;
62.
octrooi;
63.
een
tocht
maken;
66.
vrucht; 45. hoofddeksel; 46. opening (reet); 51. geologisch tijdperk; 53. Nederlandse Aardolie Maatalcoholische
drank;54.
67.nagerecht;
kleine vrucht;55.
69.schattig
nieuw (in(teder);
samenst.);
niet gebonden;
tijdelijk
gebruik59.
in kleding;
74. Duitse
schappij (afk.);
56. 71.
ploegsnede;
57. 73.
broos
en zwak;
hijswerktuig;
60. partij
in een
rechtsgeding;
een tocht
maken; 66.
alcoholische
drank;
67. kleine
keizer;
75. deel
van voet;
78. aardkluit;62.
80.octrooi;
visgerei; 63.
82. besloten
vennootschap
(afk.);
85. kunstmatige
inseminatie
(afk.).
vrucht; 69. nieuw (in samenst.); 71. niet gebonden; 73. tijdelijk gebruik in kleding; 74. Duitse keizer; 75.
deel van voet; 78. aardkluit; 80. visgerei; 82. besloten vennootschap (afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).
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R bew skeuringen in Rotterdam!
Ga naar www.voor-keur.nl
of bel naar

085 0607065
Vaste pr zen!
75+ senioren B/E
Groot r bew s C/D/E

€50,€70,-

Meerdere locaties!
o.a. Feyenoord - ZiPPers
Centrum, Olympiaweg 4,
Rotterdam.
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Horizontaal 1. symbool van overwinning en vrede; 7. kamerverhuurdster; 12. bloeiwijze; 13. muze van
het minnedicht; 14. harde duw of zet; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. opbergmeubel; 19. gecastreerde hengst; 21. heilige (afk.); 22. muurholte; 24. koninklijke hoogheid; 27. waterloop; 28. geleedpotig dier; 30. nagerecht; 31. goochel- of toneelnummer; 32. humeurig mens; 33. rivier in Utrecht; 35.
Museumbakkerij
Het wapen
Degenkamp
is al41.
sinds
1866 42. tropische vrucht; 44.
Boheemse
dans; 37. bekeuring;
38.van
uitgestorte
ei-inhoud;
noodsein;
strook;
hoffeest; 47. Europese hoofdstad; 48. lofwaardig en fatsoenlijk; 49. wijde schoudermantel;
Het46.wapen
een
begrip
in
Rotterdam
en
omgeving.
50. ten laatste; 52. kampeerverblijf; 54. bestuurder van een vliegtuig; 56. smeerstof; 58. midden van het
van Degenkamp
lichaam;
61. elektrisch geladen deeltje; 62. zeker kaartspel; 64. bloeimaand; 65. klein werpanker; 67.
Zaterdag
en hemelsteen; 76.
cafébuffet; 68. lidwoord; 70. metalen omgebogen
rand;
72.v.a.
schimmelachtige
reuk; 73.
Zaterdag en
zondag
13.00 uur
zondag
v.a. oudere
9.00 uur (Lat. afk.);
gordijnrail; 77. in memoriam (afk.); 78. houding; 79. uiting van genegenheid;
81. de
82. kooppoging; 83. land (staat); 84 eikenschors; 86. gevarieerd van kleur (bont); 87. pauselijke gezant.

Standaard Hightea
van 2 1/2 uur
3-gangen

Thee of koffie met
Appelbinkie met
slagroom

Verticaal 1. koningsdochter; 2. muzieknoot; 3. getemd; 4. openbaar vervoermiddel; 5. specerij uit
sojabonen; 6. nevelsluier (damp); 7. hotel-, restaurant-, en caféwezen; 8. rugaandoening; 9. nachthemd; 10. titel (afk.); 11. oud volk in Mexico; 16. wijfje van het huishoen; 18. vruchtennat; 20. niet thuis;
21. Sociaal Economische Raad (afk.); 23. opsmuk; 25. heldendicht; 26. belasting; 27. godin van de
Dordtsestraatweg
577 32. niet in werkelijke dienst; 34. Chinese vermicelli; 36. scheepsjournaal; 37. gromaan;
29. zenuwarts;
voor
te danspartij;
39. geroosterde sandwich; voor
40. heugelijke viering; p.p.
42. militair hoofddeksel;
43. boom-p.p.
3075 BB Rotterdam
vrucht; 45. hoofddeksel; 46. opening (reet); 51. geologisch tijdperk; 53. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 54. nagerecht; 55. schattig (teder); 56. ploegsnede; 57. broos en zwak; 59. hijswerktuig;
60. partij in een rechtsgeding; 62. octrooi; 63. een tocht maken; 66. alcoholische drank; 67. kleine
vrucht; 69. nieuw (in samenst.); 71. niet gebonden; 73. tijdelijk gebruik in kleding; 74. Duitse keizer; 75.
deel van voet; 78. aardkluit; 80. visgerei; 82. besloten vennootschap (afk.); 85. kunstmatige insemina-

€ 14,95

€ 4,00
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Rotterdamse iconen
Maandkalender 2023

Groeten uit
IJsselmonde
deel 2

De jaarlijkse maandkalender van Herco Kruik
pakt ook dit jaar weer uit
met fraaie foto’s van Rotterdamse iconische gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en
actuele foto’s naast elkaar dus. En natuurlijk voldoende ruimte
om op elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

€ 12,95

100 Jaar Elektrische tram deel 2

In dit tweede deel van
Groeten uit IJsselmonde gaat het over
het westelijk deel van de deelgemeente. De
foto’s en teksten in het boek geven een beeld van dit gebied tussen 1894 en 1941, maar ook van de naoorlogse jaren. De makers nemen u mee door de wijken Lombardijen, Kreekhuizen,
Sportdorp, Zomerland en Klein Zomerland. Veel van de foto’s
zijn van de bekende Rotterdamse fotograaf J.F.H. Roovers.

€ 19,95

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

€ 39,95

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

€ 15,95

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

De Oud-Rotterdammer Koffiemok
De enige echte ‘De
Oud-Rotterdammer
Koffiemok’ voor een lekker bakkie pleur. Een
uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

Prijs per stuk:

€ 14,25

Een fraai fotoboek
over 100 jaar elektrische trams die door
Rotterdam reden. In dit deel gaat het over de periode van 1955 tot 2005, de tijd die velen van ons in hun jeugd
hebben meegemaakt in Rotterdam. Met unieke foto’s, onder
andere van fotograaf en elektrische tramkenner Henk Mertens.

€ 22,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(onderzetters)
Een set van zes geinige onderzetters voor thee of koffie met
grappige Rotterdamse teksten,
iconische plaatjes van de Maasstad. Die mogen bij u thuis
natuurlijk ook niet ontbreken. De
onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus
onderzetters:

€ 24,25

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

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

€ 9,95

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

Ja, ik bestel:
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Kejje da nie horih dan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Rotterdamse Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Groeten uit IJsselmonde deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Scheurkalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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De Rotterdamse Hand
in Handdoek

€ 9,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

14,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
39,95
14,95
7,50
9,95
7,95
9,95
24,25
14,25
19,95
22,95
15,95
12,95

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

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