
Na een vroege ochtenddienst 
was er altijd het voorslapen 
voor de komende nacht-
dienst. Het uitrusten van iets 
waarvan je nog moe moest 
worden. Een vreemd feno-
meen wat ik maar al te graag 
gebruikte. Deze slaap was 
echter onrustig. Misschien 
wel ingegeven door schuld 
omdat ik met mijn egoïstisch 
slapen mijn vrouw opzadelde 
met de boodschappen voor 
het aanstaand kerstfeest.

Het was 24 december 1987. Een oude 
collega had me verteld dat juist deze 
dienst iets bijzonders in zich heeft 
als je daar ontvankelijk voor bent. Ik 
kon me er niets bij voorstellen maar 
besloot als jong wijkagent alert te zijn 
op mijn gevoel. Nam me voor te letten 
op de waarde die de kerstnacht heeft 
als je moet werken. Dat verwachtings-
volle gevoel werd wreed verstoord 
door de onderbreking van een tv-
programma met het nieuws dat Joop 
den Uyl, oud premier van Nederland, 
was overleden. Het schokte vooral 
doordat ik in hem een vaderfiguur 
verloor zoals ik die wenste.

Solidariteit
Je kon van de man houden of niet. 
Je was voor of tegen hem, het was in 
ieder geval iemand die samen met zijn 
opponent Dries van Agt, leven bracht 
in de alledaagse politiek. Een man die 
met een enorme bevlogenheid, liefde 
en passie invulling trachtte te geven 
aan het begrip solidariteit. Ik vroeg me 
af of dit nu het bijzondere was van een 
dienst in de kerstnacht. Het antwoord 
was nee. Alle verheven kerstgevoe-
lens die ik vanuit mijn schooltijd 
meekreeg, de waarden en de betekenis 
daarvan, het was weg. Ook weg was 
de voorbereiding op ons vredig en 
sfeervol kerstfeest, de twinkeling in 
de ogen van mijn kinderen bij het 
kerstdiner op de basisschool, er was 
nog slechts plaats voor mijn verdrie-
tige gedachten. Eenzaam en bedroefd 
zocht ik die nacht naar iets van troost. 
Mijn collega’s boden het niet. Ze 

hadden niet zoveel met Joop den Uyl, 
voor zover er al sprake was van enig 
politiek bewustzijn kwam men in de 
politieorganisatie van die tijd niet 
veel verder dan Hans Wiegel. De uren 
kropen voorbij en ik kwam niet veel 
verder dan het besef dat je toch wel 
bijzonder moet zijn om juist in de 
kerstnacht te sterven. Lusteloos bin-
nen zittend hield ik mij ledig met het 
steeds herhaald portret van die man.
Om 2 uur werd er die nacht gebeld. 
Een heilsoldaat wenste mij een pret-
tig kerstfeest en overhandigde een 
exemplaar van de Strijdkreet met een 
strik er omheen. Ik kreeg ook een 
mandarijntje en een klein kaarsje. We 
werden uitgenodigd om met hen het 
kerstfeest te vieren. Via de intercom 
riep ik alle vier collega’s van die nacht 
tezamen. Voor het bureau stond tot 
mijn verrassing de blaaskapel van de 
plaatselijke afdeling klaar. Allemaal in 
het zwarte uniform. Het ‘Ere zij God’ 
werd voor ons ingezet en het leek of 
de muziek alleen was gecomponeerd 
voor het gebruik door dit blaasorkest. 
Nooit klonk dit oude lied zo mooi en 
ontroerend, meer dan ooit voelde ik de 

betekenis en de kracht van deze nacht 
zo sterk als op dat moment. De tekst 
kon ik slechts met haperende stem 
uitbrengen. Was dit dan wat mijn oude 
ploegbrigadier bedoelde? Na de laatste 
tonen vertrokken zij en kwam ik terug 
op aarde met een ‘in den menschen 
een welbehagen’ gevoel.

Wanhoop nabij
Kort daarop een melding van een man 
die zelfmoord wilde plegen. In huis 
trof ik hem aan. Een gewone woonka-
mer met alledaagse spullen. Vergeven 
van de nicotinelucht, een overvolle 
asbak, brandgaatjes in de vloerbedek-
king rondom zijn stoel en op tafel een 
geopende fles jenever. Toen ik binnen 
kwamen schonk de man zich in en 
klokte gulzig zijn borrel naar binnen 
alsof hij moed wilde verzamelen voor 
zijn daad of zijn verhaal. Zijn verhaal 
was er eentje van de zovelen die ik 
in mijn loopbaan al had gehoord. 
Nog geen jaar weduwnaar, het eerste 
kerstfeest zonder zijn vrouw. Zijn kin-
deren waren er niet. Hij wilde ze niet 
belasten met zijn pijn. De man was de 
wanhoop nabij en wilde een eind ma-

ken aan zijn lijden, zich verenigen met 
zijn vrouw. Het gesprek verliep zoals 
het moest verlopen. Er werd lang 
geluisterd onder voorwaarde dat hij 
niet meer zou drinken. Terwijl ik de 
man aanhoorde keek ik hulpeloos om 
me heen, naar die verdwaalde slinger 
boven het raam, de opgebrande kaars 
voor het portret van zijn vrouw en zijn 
opgetuigde kerstboom waarvan een 
zekere plichtmatigheid afstraalde en 
vroeg me af of dit nu dat bijzondere 
was waarover mijn oudere collega 
het had.
Hoe het kwam is mij na al die jaren 
niet duidelijk meer maar we kwamen 
te spreken over het kerstfeest en 
wat dit voor hem betekende. Hij as-
socieerde kerst letterlijk en figuurlijk 
met lichtheid en onder het overlijden 
van zijn vrouw was nu de zwaarte 
gekomen. Een ondraaglijke last die hij 
niet meer wilde. Me realiserend dat 
hij misschien niet zo veel aan mijn be-
kentenis zou hebben vertelde ik hem 
over mijn gevoel bij het overlijden 
van Joop den Uyl. Dat ik dit overlij-
den, juist in de kerstnacht, in het hier 
en nu, associeerde met het besef dat 

er in verdriet ook iets van hoop, van 
een les, van licht zit. Spirituele zaken 
die mij bij zijn sterven, in deze nacht 
raakten. Dat ik dit zo in volle glorie 
voelde bij de kerstaubade van het 
Leger des Heils. Na een gesprek van 
meer dan een uur gingen we uiteen. 
Toen ik omkeek naar het flatgebouw 
zag ik dat er alleen nog bij hem 
licht brandde. Het accentueerde zijn 
eenzaamheid maar er straalde ook iets 
van hoop uit. Ik keek omhoog naar 
de zwarte lucht en zocht de bekende 
sterrenbeelden. Ik zag er geen want al-
lemaal straalden zij met de intensiteit 
van de ster van Bethlehem. Het deed 
me beseffen dat het leven, dood of 
levend, voortgezet wordt. Dat zelfs bij 
een ongelovig individu deze overtui-
ging kan indalen. Vreemd dat daar de 
kerstnacht voor nodig was. Met een 
verlicht hoofd reed ik terug naar het 
bureau.
 
De man zie ik nog wel eens lopen. 
Was dit het dan? Prettig kerstfeest.

Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com

Bewogen Kerstnacht van een wijkagent
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HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

  

 

 

  

 

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

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

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

- Budget 
   uitvaart € 1575,-

Uitvaart compleet  € 4425,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3675,-

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.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

WWW.FIRSTAIDASSIST.NL 

Declareer in 2022 nog uw Reanimatiecursus 
EH2100 of EH2105 bij uw zorgverzekeraar! 

Reserveer uw cursus op onze website  
en ontvang €10,- korting met deze code: 

FAA-OUD-RTM-10 

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

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

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.

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl



periode terug. Fijne juffrouwen en 
meesters. Het schrijven gebeurde toen 
nog met de kroontjespen. Dat was wel 
vervelend voor degenen die linkshan-
dig waren. Zij kregen geregeld een 

tik op de vingers omdat ze met rechts 
moesten schrijven!

Kerkje van schoenendozen
Hoogtepunten in de wijk waren voor 
ons het zomeravondvoetbal op het 
Schuttersveld en Koninginnedag. Dan 
werd er in de Rubroekstraat een film 
vertoond op een mega groot ‘scherm’ 
dat over de straat was gespannen. 
Maar het mooiste was toch altijd rond 
de kerst. De gezelligheid met al die 
lampjes. Mijn vader maakte elk jaar 
van schoenendozen een kerkje, com-
pleet met verlichting er in. Steentjes 
papier op de buitenkant geplakt , iets 
van plokjes watten als ‘sneeuw’ op 
het dak. Prachtig! Maar kerst zonder 
boom….

Top afgezaagd
Het moet in 1956 of 1957 zijn ge-
weest. Mijn zus mocht op de avond 
voor kerst nog gaan kijken bij de 
kerstbomenverkoop bij de Koningin-
nekerk of er misschien voor ons nog 
een boom te koop was. Het duurde een 
hele tijd voordat zij terug was, maar 
dat had ook zijn rede. Ze had voor 
FL. 1,- (lees: 1 gulden) een kerstboom 
gekocht, maar die was zo groot dat er 
eerst een deel van de top moest wor-

den afgezaagd. Anders paste de boom 
niet in de huiskamer.

Kerstbomenjacht 
Snel werd de boom opgetuigd zodat 
de volgende dag met kerst alles klaar 
was. Na de kerkdienst op Eerste 
Kerstdag was er een extra feestelijke 
maaltijd. Na de kerst begon jeugdgroe-
pen in de wijk de kerstbomenjacht. 
Dat ging er vaak niet zachtzinnig aan 
toe. Het ging er om zo veel mogelijk 

bomen te verzamelen voor de verbran-
ding op oudejaarsavond. Wij waren 
nog te jong om er aan mee te doen. 
Wel mochten we op oudejaarsavond 
opblijven en na twaalf uur de bekende 
sterretjes aansteken. Waar is de tijd 
gebleven...

Gerard Laheij
Fam.g.laheij@gmail.com

Toch nog een kerstboom in Crooswijk  
In 1951 kwamen wij van zuid 
naar noord. Vanuit de Fuch-
siastraat kwamen wij wonen 
in de Pijperstraat, nr.8b in 
Crooswijk. Een hele sociale 
buurt , waar praktisch ieder-
een voor elkaar klaar stond.

Namen van families die om ons heen 
woonden weet ik nog wel: Breur, Sie-
bel, Springvloed, Snippe, enzovoorts. 
Ik ging naar de chr. A.S.Talma school 
in de Boezemstraat/Hoogerwerfstraat. 
Met veel plezier denk ik aan deze 
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Het hele gezin bij de kerstboom in Crooswijk.
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Oliebollen eten op Oudejaarsavond.

Dan was het enige plekje waar het warm 
was de woonkamer. Tenminste als er 
iemand was die de kachel in de gaten hield. 
Als het de vorige avond goed gedaan was 
dan lag er ’s morgens tussen de as en de 
sintels nog een klein vuurtje te smeulen. 
Dan moest er flink met de pook worden ge-
rammeld, de asla moest worden geledigd, 
als er sneeuw lag, buiten voor de deur op 
straat tegen de gladheid, en dan moest er 
heel strategisch wat kolen worden toege-
voegd, als je het kon betalen antraciet en 
anders eierkolen, die met de kolenkit van 
de zolder waren gehaald, andere mensen 
hadden een kolenhok in de bijkeuken of in 
de kelder, en dan begon de kachel te snor-
ren, maar niet te hard want het geld groeide 
je moeder niet op de rug. Als je pech had 
stond er een hekwerk met was rond de 
kachel te drogen.
Na je gewassen te hebben met ijskoud 
water, in de keuken, stond je je op je zol-
derkamertje aan te kleden, je “asem” kwam 
in wolken uit je mond, en je blies een rond 
gaatje in de ijsbloemen op de ruit om te 
kijken wat voor weer het was.
In je enige winterjas liep je naar school, 
als je geluk had met een ijsmuts diep over 

je oren getrokken. Je wollen wanten zaten 
met touwtjes aan je polsen vast zodat je ze 
niet kwijt kon raken met het sneeuwbal-
len gooien. Als je niet uitkeek werden je 
handen te koud en begonnen ze vreselijk 
te tintelen. Je zusje had een “mof” aan een 
koord om haar hals hangen, waar ze haar 
handjes in kon beschermen tegen de kou. 
Het woord “mof” klonk nog wat beladen 
zo vlak na de oorlog.
Als het ook nog flink vroor was er ijs in 
de sloten en de singels, de Lange Geer en 
de Leede. Je leerde van je vader of van 
je grote broer hoe je je Friese doorlopers 
goed moest onderbinden, anders zaten 
ze binnen de kortste keren aan de zijkant 
van je schoenen en liep je meer dan je 
schaatste. Wat je niet moest vergeten was 
een verse zakdoek tussen je hiel en de leren 
hielband te doen, anders kwam je met een 
flink geschaafde en pijnlijke hiel thuis. Een 
enkeling had al Hockeyschaatsen en een 
hele erge enkeling echte Noren. De Friese 
schaatsen waren van Nooitgedacht.
Soms kreeg je van school “ijsvrij”. Als je 
moeder dan een goeie bui had kreeg je een 
gulden en rende je door Tuindorp naar “de 
Enk” waar ze de tennisbanen onder water 

hadden gezet zodat er een prachtige ijsbaan 
lag. In de binnenste ring van die ijsbaan 
waren meisjes in lange broeken (!) aan het 
“kunstschaatsen”, met kunstige sprongetjes 
en rondjes, die allemaal dachten dat ze 
Joan Haanappel of Sjoukje Dijkstra waren. 
Je kon er je ogen niet vanaf houden, maar 
je was nog te klein, ze keurden je geen blik 
waardig.
Naast die binnenring flitsten de echte 
rijders over de baan. Met duizelingwek-
kende snelheid vlogen ze op hun Noren 
achter elkaar aan, met jalousie-opwekkend 
gemak de bochten nemend en nagenoeg in 
slaapstand hun bewegingen makend. Zo 
ver was jij nog niet. Je moest er ook uit de 
buurt blijven anders reden ze dwars over je 
heen, en dat ijs gaf niet mee! Jij scharrelde 
aan de buitenrand en probeerde op de been 
te blijven op je schaatsjes die je voor Sin-
terklaas gekregen had, en je probeerde na 
een aantal dagen je eerste “pootje-over”.
Soms besloten de “groten” tot een spelletje 
met elkaar. Hoe ze dat noemden weet ik 
niet meer. Ze maakten een lange rij waarin 
ze elkaar vasthielden, en dan begon de 
voorste als een bezetene te rijden en stopte 
dan op een gegeven moment en maakte een 
draai. Dan kreeg de hele rij, naarmate ze 
verder naar achteren schaatsten een enorme 
vaart, zodat op z’n minst de allerlaatste de 
rij los moest laten en als een raket de me-
nigte in vloog en als ie pech had tegen het 

hekwerk. Dat was verboden en dan klonk 
er door de luidsprekers een vermaning om 
daar mee op te houden. Meestal, er waren 
nog geen Marokkanen, gebeurde dat dan 
ook. Door die luidsprekers klonk muziek. 
Dat wil zeggen, echte muziek. Bijvoor-
beeld de Selvera’s:

“Om kwart voor acht, om kwart voor acht,
Begint mijn allereerste liefdesavontuur, ‘k 
ben vol vuur.
Om kwart voor acht, om kwart voor acht,
Word ik door Amor met zijn pijl en boog 
verwacht…”

Ach mensen, “Où sont les neiges d’ 
antan..? “

Wat ik al eerder schreef, deze tijd heeft ook iets ouderwetserigs. In het 
grootste gedeelte van mijn huis is het koel, echt koud kun je het nog 
niet noemen, wellicht komt dat nog, en dan stap je het woongedeelte in 
en is het heerlijk warm, net als vroeger.
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 Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

IEDERE 
DAG 
ANDERS!

  Creëren sociale werkgelegenheid  

+   Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht - Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

 088 - 676 43 89   www.opnieuwenco.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

+

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste winterreizen

vanaf p.p.

€ 10998-daagse bus- & treinrondreis
Winter met de Glacier- en Bernina Express

vanaf p.p.

€ 759 www.dejongintra.nl/ebvoc038-daagse busreis
Winter in het Salzkammergut

www.dejongintra.nl/eech304www.dejongintra.nl/eech304

vanaf p.p.

€ 779www.dejongintra.nl/ebtel018-daagse busreis
Winter in Tirol

vanaf p.p.

€ 489www.dejongintra.nl/ebend078-daagse busreis
Winter in het Zwarte Woud

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

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

materialen zorgen

>   Afvoer van het vuil
>   Duidelijke prijsopgave
>   Garantie op al ons werk
>   Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250



Ken je dit nog?  276    278   Nr.Nr.

O

Ken je dit nog? Hier wordt geschoten! Bent u ook wel eens op deze plek actief geweest en heeft u er 
herinneringen aan? We zijn weer benieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Schrijf ons! Dat kan naar 
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat 
bekijken.  

Op de foto van Ken je dit nog nummer 276 kwamen gek genoeg hélemaal geen 
reacties. Kennelijk riep het onderwerp ‘Revalidatie’ waar het omging geen herin-
neringen op of was de foto te algemeen om herinneringen los te maken. Het ging in 

ieder geval om een foto die in 1976. werd gemaakt in een verzorgingshuis van Humanitas aan de 
Achillesstraat in Rotterdam.  
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In 1908 ging de eerste elektrische 
spoorlijn van Nederland open van Rot-
terdam naar Scheveningen. Onderdeel 
van dit hoogwaardige innovatieve 
project is het twee kilometer lang 
betonnen viaduct in Rotterdam Noord, 
bekend als De Hofbogen. Op deze 
spoorlijn reed een nieuw speciaal 
ontworpen (Nederlands) treintype.

Motorwagen
De motorwagen werd in 1992 door 
een treinliefhebber gespot in voorma-
lig Oost-Duitsland, alwaar hij in de 
oorlog is terecht gekomen.

Een groepje enthousiaste mensen vatte 
het plan op de trein naar Nederland 
te halen, in zijn originele staat terug 
te brengen en terug te zetten op een 
mooie plaats op de Hofbogen.

Oproep
In 2019 lukte het via een crowdfun-
ding de trein naar Nederland te halen 
en een tijdelijk onderkomen te krijgen 
bij de Stoom Stichting Nederland. 
Daar werd een aanvang gemaakt met 
de restauratie door leerlingen van de 
LMC en vrijwilligers. We leven nu 
in 2022 en ondanks alle vertragingen 
door corona en andere tegenslagen 
kunnen we nu vol trots zeggen dat de 
buitenkant van de trein bijna klaar is. 
Per 1 januari stopt echter het LMC 
met het project wegens geldgebrek, 
dus hebben wij geen hulp meer van 
hun leerlingen en hun technisch ver-
nuftige begeleider. Daarom roepen wij 
op of er onder u treinliefhebbers zijn 
die ons kunnen helpen met het tot een 
goed einde brengen van het project.

Authentiek
In de toekomst willen wij om de 
14 dagen een weekend aan de trein 
werken en zoeken daarvoor vrijwil-
ligers. Ook vragen wij mensen die 
mogelijk op de zolder of in de schuur 
attributen hebben die ons kunnen 
helpen met de trein zo authentiek 
mogelijk op te knappen, mede omdat 
de trein, als deze eenmaal op het dak 
komt te staan, een museale functie zal 
krijgen. Ook zijn wij nog steeds blij 
als wij een donatie mogen ontvangen 
op het banknr NL33INGB0007512755 
ten name van Stichting Hofl eintrein 
Rotterdam..

Onze website is www.hofpleintrein.nl 

en het email-adres is info@hofplein-
trein.nl

Agnes Kroon
Secretaris Stichting Hofpleintrein
tel. 06-42414557  

 Uniek Hofpleintreinproject zoekt steun   
In Rotterdam is een uniek restauratieproject gaande, dat helaas 
wordt bedreigd door te weinig vrijwilligers. Het gaat om de 
restauraite van een trein die reed op de Hofpleinlijn; het eerste 
elektrische spoorlijntje van Nederland, dat liep van Rotterdam 
naar Scheveningen.

 De trein in restauratie in Rotterdam.   

 Het treinstel was in vervallen staat, maar bleek nog te bestaan.    Het treinstel dat in Oost-Duitsland werd ontdekt.   
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Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

 

 
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 

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

    € 6,00

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

MEER DAN ALLEEN VERHUIZEN

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
�� Duidelijke offerte
�� Gratis verhuisdozen
�� Geheel verzekerd
�� In- en uitpakservice
�� Demontage/montage
�� Klussenservice
�� Verhuisliften verhuur
�� Verhuizingen binnen de gehele E.U.�� Senior verhuizingen 
 met zorg en aandacht 10% Korting 

  
  

 

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan  

wonen. Wij verzorgen voor u:

� Bezemschoon-oplevering van de woning

� Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat   

 van oplevering gebracht naar de eisen van de 

 woningstichting/familie/makelaar

� Wij verwijderen de gehele restboedel zoals 

 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

Het is niet zonder reden waarom Blonk Verhuizingen bovenaan 
het lijstje staat van veel gezinnen en senioren die gaan verhuizen.

Verhuizen doe je niet zo maar even. Een goed doordacht logistieke en planmatige 
aanpak is de helft van het werk en dat is ons vak. Ook verzorgen wij senioren-
verhuizingen met zorg en aandacht, van groot naar klein met 10% korting

U kunt bellen of mailen voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of een 
afspraak bij u thuis. 

Kleidijk 37, 3161 EK Rhoon   
telefoon 010 - 218 82 05  
of 0180 - 61 05 60

BLONK
VERHUIZINGEN

n.

549749



Na een moeizame scheiding 
woon ik sinds vorig jaar weer 
alleen. Ik ben daarna ziek 
geworden en heb onlangs te 
horen gekregen dat ik niet 
meer beter wordt. Ik vind het 
een onaangenaam idee dat 
mijn ex-echtgenoot over mijn 
nalatenschap kan beschikken 
of dit zelfs zou kunnen erven; 
hoe voorkom ik dat?

Helaas eindigen in Nederland volgens 
het CBS in 2021 bijna 26.000 echt-
scheidingen in een vechtscheiding. 
Dat is slecht voor de (ex)partners en 
niet minder voor de kinderen. Na de 
echtscheiding of zelfs al tijdens het 
proces van echtscheiding worden tes-
tamenten gemaakt die moeten zorgen 
dat de ex-echtgenoot/ote nooit een 
cent zal erven. Het betreft dan niet 
alleen de eigen nalatenschap maar ook 
een erfenis van een kind dat overlijdt 
nadat dit eerder van vader of moeder 

heeft geërfd. Helaas is ook dat niet 
denkbeeldig want jaarlijks overlijden 
er bijna 1.100 minderjarige kinderen.
Om te voorkomen dat de ex-echtge-
noot/ote erft, worden voor minderja-
rige kinderen testamentair-bewind-
voerders aangesteld en erven kinderen 
vaak met een tweetrapsmaking. In het 
testament kan dan de bewindvoerder 
over de erfenis benoemd worden (en 
zijn/haar opvolger), kan geregeld wor-
den wanneer het testamentair-bewind 
eindigt en welke beloning hem/haar 
toekomt. Voor de goede orde: wat 
het kind geërfd heeft, staat onder 
bewind, niet het kind zelf; al is het tot 

het 18 jaar niet handelingsbekwaam. 
Overlijdt in dit geval het kind zonder 
partner of afstammelingen dan erft 
de moeder/de ex nog steeds indirect 
van u.
Voor sommigen reden om (ook) een 
tweetrapsmaking op te nemen in hun 
testament. De kinderen erven dan als 
bezwaarde de erfenis. Komen zij te 
overlijden dan erven bijvoorbeeld 
alleen de andere kinderen of een goed 
doel als tweede trap (verwachter). Op 
die manier voorkomt u dat de ex zou 
kunnen erven als een van uw kinderen 
vóór haar komt te overlijden. 
De kinderen die van u als bezwaarde 

erven, krijgen er dan de verplichtin-
gen bij die bij een tweetrapsmaking 
horen zoals het informeren van de 
verwachters (de broers en zussen of 
het goede doel) over wat er nog over 
is van de nalatenschap. Bovendien 
zijn ze gebonden aan de beperkingen 
van het bezwaard vermogen. Mogen 
ze wel of niet interen op de erfenis 
van vader of moeder, mogen ze er 
schenkingen uit doen? Het is verstan-
dig om de tweetrapsmaking te laten 
eindigen als het kind zelf kinderen 
heeft gekregen of een bestendige 
relatie heeft. 
Het is meestal begrijpelijk om de 
erfenis uit de handen van je ex-echt-
genoot/ote te willen houden; vooral 
als de echtscheiding traumatisch was. 
Zeker wanneer de kinderen nog min-
derjarig zijn en de andere ouder, de 
ex-echtgenoot, de wettelijk vertegen-
woordiger van de erfgenamen is, is 
het goed om per testament voorzorgs-
maatregelen te nemen. Ons advies: 
Als het huwelijk door echtscheiding 
is geëindigd, maak dan in ieder 
geval een (nieuw) testament waarin 
u opnieuw vastlegt wie uw erfgena-
men zijnen wie voor de minderjarige 
kinderen gaat zorgen.

Erfenis na echtscheiding 
beschermen
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Tenminste één erfgenaam
In een testament kunt u erfgena-
men en legatarissen benoemen. De 
laatsten erven geld of een item uit 
de nalatenschap. Legatarissen zijn 
schuldeisers in de nalatenschap. De 
erfgenamen moeten de schulden 
uitkeren of afgeven en krijgen dat 
wat overblijft na het betalen van 
de schulden. Het is dus nodig om 
tenminste één erfgenaam in uw 
testament op te nemen. Overweegt u 
veel legaten toe te kennen, houdt dan, 
als u kinderen heeft, rekening met de 
legitieme portie (de helft van wat het 
kind ‘normaal’ had kunnen erven). 
Zonder kinderen bent u vrijer maar 
geef dan de legatarissen samen een 
maximum percentage van uw nala-
tenschap zodat er voor de erfgenaam 
of erfgenamen ook wat te erven valt.

Verklaring van erfrecht
Om na het overlijden het beheer over 
de bankrekening van de overledene 
te krijgen, is over het algemeen een 
verklaring van erfrecht nodig wan-
neer de overledene een testament 
heeft laten opstellen. In een testament 
kan de erflater immers afwijken 
van het wettelijk erfrecht en andere 
erfgenamen benoemen dan de eigen 

kinderen of echtgenoot/ote. Dat wil 
niet zeggen dat u zonder testament 
die verklaring niet nodig heeft. Ook 
dan wil de bank graag weten wie in 
de rechten van de overledene is of 
zijn getreden. Alleen wanneer het 
saldo van de bank niet al te hoog is 
(minder dan €10.000) of wanneer er 
geen testament is en een echtgenoot/
ote dan is over het algemeen geen 
verklaring van erfrecht nodig. Is er 
een verklaring nodig informeer dan 
eerst bij verschillende notarissen naar 
het tarief want de prijzen lopen sterk 
uiteen.

Niet te laat schenken
Om te voorkomen dat er vlak voor 
het overlijden nog grote schenkingen 
worden gedaan en zo erfbelasting 
wordt vermeden, heeft de wetgever 
de 180-dagen regeling bedacht. 
Hierdoor tellen schenkingen die 
180 dagen vóór het overlijden zijn 

gedaan mee bij de nalatenschap. De 
enige uitzondering op die regel is 
de eenmalig verhoogde vrijstelling. 
Heeft een niet-erfgenaam binnen 180 
dagen voor het overlijden meer ge-
schonken gekregen dan de vrijstelling 
schenkbelasting, dan is de schenking 
fiscaal gezien een erfenis geworden. 
Omdat de vrijstelling en het tarief 
erfbelasting gelijk zijn, merkt de ont-
vanger van de schenking daar weinig 
van. Behalve dat de executeur nu de 
schenking als erfenis opgeeft bij de 
aangifte erfbelasting en de ontvanger 
zelf geen aangifte hoeft te doen van 
schenking.

Een nieuw feit
Heeft de Belastingdienst u eenmaal 
een aanslag definitief opgelegd dan 
mag de fiscus niet terugkomen op de 
aanslag als op grond van uw eerder 
opgegeven gegevens ineens zou blij-
ken dat u toch meer moet betalen.

Uit de praktijk 

Soms is het te laat om nog een testa-
ment te laten opstellen door de notaris. 
De dementie is al in te ver stadium of 
het bewustzijn is door medicatie te ver 
afgenomen. We kunnen dan alleen maar 
hopen dat de uitvoering van de wet niet 
tot te grote problemen leidt of dat de 
erfgenamen een adviseur inschakelen of 
een boedelgevolmachtigde benoemen. 
Dat hopen we natuurlijk met name in 
situaties waarbij problemen te verwach-
ten zijn. Zoals bij verstoorde familie-
verhoudingen of vanwege ontbreken 
van een partner of kinderen.
Het is menselijk om het opstellen van 
een testament of uitvaartwensen voor 
u uit te schuiven; met de dood bezig 
zijn is geen aangename bezigheid. Toch 
is ons overlijden een van de weinige 
zekerheden die wij hebben in het leven. 
Zeker mensen zonder eigen kinderen 
en/of partner raden wij aan een testa-
ment te laten opstellen. Uit de praktijk 
weten wij hoe lastig dat is; u moet 
immers uzelf aanzetten tot handelen. 
Pratend met onze klanten over hun 
nalatenschap blijken dat toch vaak zeer 
aangename en leuke gesprekken te zijn, 
want ook al spreken we over de dood, 
we proberen samen steeds het leven te 
vieren. Voor mensen zonder kinderen 
hebben we een gratis informatieboekje 
dat helpt bij de voorbereiding.
Meer weten over het voorbereiden van 
de nalatenschap? Maak een afspraak 
voor onze gratis en vrijblijvende 
erfcoach-spreekuren of een afspraak op 
kantoor. Bel daarvoor tel. 010-3130823 
of mail naar: info@akto.nu.

?

Sparen of beleggen In 2023 
verandert de heffing in box 3. 
Spaargeld wordt dan tegen de 
marktconforme rente belast. Alle 
andere vormen van bezit naar ver-
wachting met een fictief rendement 
van (vermoedelijk) 6,17%. Sparen 
wordt fiscaal dus gunstiger. Omdat 
voor box 3 de bezittingen op 1 
januari 2023 van belang zijn, heeft 
u nog twee weken om uw geld 
anders onder te brengen.

Vier het samen Meer nog dan 
in andere jaren is er aanleiding 
om de feestdagen samen door te 
brengen. Wanneer iedereen wat te 
eten en te drinken meebrengt en er 
maar op één locatie de verwarming 
aan hoeft, besparen we allemaal 
een beetje. Niet iedereen heeft een 
grote familie- of vriendenkring 
maar misschien zijn deze extra 
dure maanden geschikt om toch 
eens bij de buren aan te bellen.

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



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 13 december 2022pagina 8

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

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

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

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.

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.

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

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

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

hierin te begeleiden.
Wilt u nog

even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl



was altijd wat te doen en te beleven. 
Vissen in de singels, voetballen op de 
pleintjes van de scholen in het Pol-
derkwartier. Maar ook fikkie stoken, 
belletje drukken, oude auto’s slopen, 
die op Zuid regelmatig te vinden 
waren. En dan was er ook nog de 
feestartikelenwinkel van Mekes op de 
Polderlaan. We konden ons minuten-
lang vergapen aan al dat moois in de 
etalages. Fantaserend wat we allemaal 
zouden kopen als we 1 gulden hadden. 
De keuze was moeilijk. Stinkbom-
men die naar rotte eieren roken 
stonden altijd wel bovenaan de lijst. 
Trektouwtjes die je op allerlei mooie 
plekken kon binden en knalden als 
ze uit elkaar werden getrokken, ook 
hoog op de lijst. Een namaakdrol, daar 
kon je ook leuke dingen mee uithalen. 
Meestal hadden we echter niet genoeg 
geld en moest onze eigen fantasie en 
creativiteit er aan te pas komen om 
te donderjagen. De duppies of soms 
kwartjes gingen meestal op aan snoep 
of een zakje chips – met zo’n klein 
blauw zakje zout erin- , gekocht in het 
snoepwinkeltje naast de groenteman 
op de Polderlaan.

Chagrijn
Even tussendoor, die groenteman 
op de Polderlaan was een enorme 
chagrijn. Zijn hoofd stond altijd op 
standje: ik bijt je kop eraf. Nadat ik 
eens van mijn moeder een boodschap 
had moeten doen bij hem en hij me 
had afgesnauwd, is zij op hoge poten 
naar hem toe gegaan om te vertellen 
dat hij niet zo ontzettend lelijk tegen 
mij moest doen. Mijn moeder was 
een lief klein vrouwtje maar kwam 
niet aan haar kinderen. Ik kan me niet 
herinneren waarom hij zo tegen mij 
deed. Het zal vast niet aan mij gelegen 

hebben. Ik deed sowieso nooit iets en 
kreeg toch altijd de schuld.
Maar snoep dus en ook een zakje 
koekkruimels bij de bakker naast de 
sigarenwinkel van Rinus Israël. Altijd 
een verrassing wat je daarin aantrof. 
Op die manier hadden we nooit geld 
genoeg om de schatten te kopen die 
bij Mekes in de winkel lagen. Ons 
geld ging ook op aan pakjes vloe, 
om nieuwe sigaretten te draaien van 
peuken die we bij elkaar scharrelden. 
Of aan van die zware Amerikaanse si-
garetten, die je per stuk kon kopen bij 
de sigarenhandel op de Beijerlandsel-
aan, die geen enkel probleem had om 
ze aan kleine schooiers te verkopen. 
‘Voor wie is het?’ vroeg hij steevast. 
Het was afdoende voor hem om te 
horen dat het voor mijn pa was.

Muntjes
We moesten dus op andere manieren 
aan geld komen om eens goed inkopen 
te doen bij Mekes. Nu zocht ik al 
regelmatig de jaszakken van mijn 
vader af op stuivers en dubbeltjes en 
had daarbij regelmatig succes. Ook 
was er een potje met vreemde munten 
in huis voor de familiereizen naar 
Duitsland en België. Daar zaten 5 
franc stukken in die bij Mees & Hope 
op de Beijerlandselaan ingewisseld 
konden worden. Dat was dan ineens 
35 cent. Ik had geen idee dat ik mijn 
vader aan het bestelen was. Die munt-
jes zwierven gewoon in zijn zakken, 
en dat potje… tja dat stond gewoon in 
de woonkamer op een plankje. Voor 
algemeen gebruik, moet ik gedacht 
hebben.
Ik herinner mij ook dat mijn moeder 
mij eens snapte toen ik in haar porte-
monnee wat kleingeld bij elkaar aan 
het zoeken was. Ik weet nog wel dat 
ik toen voelde dat het niet helemaal 
oké was, wat ik aan het doen was. 
Zij maakte mij dat trouwens ook zeer 
duidelijk. Het is later allemaal goed 
gekomen met mijn grenzeloos gevoel 
van eigendom. U kunt uw portemon-
nee nu echt aan mij toevertrouwen. 
Ik blijf eraf en mocht u hem eens 
verliezen dan krijgt u hem ongeopend 
terug.

Superstoer
Mijn vrienden hadden zo hun eigen 
manier gevonden om wat geld bij 

elkaar te sprokkelen en naast snoep, 
koekkruimels en feestartikelen was 
er ook nog wat geld over om ons 
eerste officiële baal drum te kopen. 
We waren nog geen 10 en al volledig 
verdorven. Een baal shag op zak; peuk 
stoer uit de hoek van de mond han-
gend; stinkbommen en trektouwtjes in 
de aanslag; onze slingers met mooie 
ronde stenen klaar voor een strakke 
worp a la Sjerrie de slingeraar; supers-
toer waren we. Althans zo voelden 

we ons. Ik probeer het plaatje nu voor 
me te halen en schud meewarig mijn 
grijze, grotendeels kale hoofd.
De shag werd aan Cees van der Burgh 
toevertrouwd, die zag er van ons 
vieren het meest betrouwbaar uit. Het 
was een nette jongen, volgens mij 
was zijn vader ingenieur en dat was 
zijn zoon aan te zien. Toch zou Cees 
zijn zakken eens nagezocht worden 
door zijn moeder. De baal shag werd 
toen in beslag genomen en het verhaal 
dat de shag van mij was, werd door 
zijn moeder niet geloofd. Cees was er 
gloeiend bij en op zijn verweer dat hij 
het alleen voor mij in bewaring had 
werd zijn straf alleen maar verhoogd.
‘Nog jokken ook, Cees? Jouw vriendje 
Rini (zo heette ik toen nog) die rookt 
niet, dat is zo’n goed opgevoed jon-
gentje!’ Pech voor Cees, ik kwam er 
goed vanaf. Ik zou hem nooit verraden 
en hoorde later lachend de gevolgen 
van zijn poging.

Ik zag pas in ons dorp Abbenbroek 
op een bankje zo’n stel donderstenen. 
Lurkend aan een filtersigaret. Ze 
waren een stukje ouder dan wij toen 
waren. Ik denk een jaar of 13, 14 en 
ik dacht de klassieke gedachte van de 
ouder wordende man: ‘die jeugd toch 
van tegenwoordig!’ Beleefd zeiden ze 
mij gedag.

Uitgescholden
Zo anders dan Tonnie en ik, die bij 

meester Batenburg en meester Lok-
kerbol, het nachtmerrieduo van de 
ondeugende leerling vroeger bij ons 
op Savornin Lohmanschool aan de 
Hllevliet, eens binnengehaald waren. 
We hadden heel brutaal een oudere 
man uitgescholden bij school en wer-
den door de beide strenge meesters 
ondervraagd. Niet zoals tegenwoordig: 
good cop/ bad cop. Nee, gewoon twee 
maal dubbelop bad cop. Batenburg, 
later mijn absolute favoriete meester, 
baste met zijn zware, door van Nelle 
doorrookte stem, ‘begrijp jij nou zo-
iets Lokkerbol? Dit is een broertje van 
Peter Vonk!’
‘Wat Batenburg? Peter zijn kleine 
broer, dat kan toch niet?’ Als de dood 
was ik van die Lokkerbol. Als ik weer 
eens op de gang stond en de deur open 
zag gaan van zijn kantoor, dook ik zo-
ver mogelijk weg tussen de jassen in 
de gang. Natuurlijk zag hij mijn benen 
eronderuit komen en mocht ik dan 

mee naar zijn kantoor. Tegenover hem 
aan zijn bureau. Doodstil, niet verroe-
ren. Brr wat waren dat twee mannen 
om bang van te zijn. En dan heb ik 
het nog niet eens gehad over meester 
Zwaan. Ik droom nog wel eens over 
hem als ik zwaar getafeld heb, zou 
Sonneveld zeggen. Ook bij Zwaan ben 
ik wel eens voor straf in de klas gezet. 
Tussen allemaal grotere kinderen.

Ontspoord
Mijn broer was bij de meesters een 
graag geziene, oppassende leerling. 
Het kan ook zijn dat mijn broer veel 
slimmer was en zorgde dat hij niet 
gepakt werd. Het was voor hen in 
ieder geval onbegrijpelijk dat ik zo 
gruwelijk ontspoord was met zo’n 
broer als voorbeeld. Ik keek naast me 
en Tonnie zat achter zijn brilletje weg-
gedoken grijnzend naar mij te loensen. 
Het deed hem allemaal niet zoveel en 
ik dacht alleen angstig: ‘als ze het mijn 
vader maar niet vertellen’.

Eerlijk is eerlijk, er was geen lelijk 
woord over mijn lippen gekomen. 
Tonnie had de meest schunnige dingen 
naar de beste man geroepen. Ik hield 
van ondeugd, maar ik had mijn gren-
zen. Maar ja, ik was wel samen met 
hem gespot en was net zo hard wegge-
lopen. Klikken, dat deed ik niet, dus ik 
hield bij de ondervraging mijn mond 
stijf dicht. Geloof me, als je die twee 
ouderwets strenge meesters tegenover 
je hebt is dat iets om trots op te zijn.
Dat vroeg Batenburg mij trouwens 
ook: ‘of ik nu trots was op wat ik 
gedaan had.’ Hij zou het niet begrepen 
hebben als ik daar bevestigend op 
geantwoord had en mijn straf zou 
er zeker niet minder op geworden 
zijn, dus ook daar heb ik maar geen 
antwoord op gegeven.

Rinus Vonk
rinus.krachtstroom@gmail.com

Donderstenen met kwajongensstreken
Samen met mijn vriendjes 
Cor, Tonnie en Cees, zocht 
ik altijd manieren om op een 
leuke manier onze vrije tijd 
door te brengen in onze buurt. 
Dit vaak tot groot verdriet van 
de bewoners. 

Cor en Cees woonden beiden op de 
Lange Hilleweg, Tonnie in de 1e 
Kiefhoekstraat en ik woonde op de 
Polderlaan. Hillesluis, Bloemhof en 
Feijenoord waren heerlijke wijken 
in de jaren 60 voor jonge knullen. Er 
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Stinkbommetjes: wie kent ze niet?
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“ZegMaarMar” 
wenst u een 

gezond, gezellig 
en hoopvol 2023

ZegMaarMar.nlZegMaarMar.nl
Middenbaan 93 - Barendrecht

Kringloopwarenhuizen

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

Wenst u
fijne dagen
en een 
gelukkig 
nieuwjaar

De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag xx december 2021pagina xx

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

Wij wensen 
u �jne 

feestdagen 
en een 

gezond 2023

030-6063944 / www.mpo.nl / mogelijkheid tot verkoop of veiling

wenst alle lezers fijne feestdagen

Spido wenst u fijne Feestdagen
en een voorspoedig 2023

www.spido.nl

3

Wenst u fijne kerstdagen en een

GEZOND EN BLOEIEND
2023 toe!

DE GERANIUM

Kwekerij De Geranium, Bermweg 16A, 
2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
www.degeranium.com

DE GERANIUM

 Fijne feestdagen en gelukkig 2023

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek  
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl
tel. 0105296060, www.artihove.nl

Koop jij ook een
lichtje voor het Sophia

Kinderziekenhuis?

gezond en gelukkig 2023gezond en gelukkig 2023

Kleiweg 135b Rotterdam, tel: 010 21 888 76

65+ KORTING

65+ KORTING

www.bdmuseum.nl

NetEcht_Affiche_v3.indd   1 19-06-15   09:48

*
bijv.bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmakenbedrijfspanden. * Ons team
betrouwbaar

10% k orting binnen 14 dagen na o�erte
Neem vrijblijvend contact met ons op tel:

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

65+ KORTING

19-06-15   09:48

bijv.bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmakenbedrijfspanden. * Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig .

10% k orting binnen 14 dagen na o�erte
Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

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

(bgg 06 158 204 71)

We wensen u  en
een  toe!

Kamp 60
3811 AT
Amersfoort
033-4723577

Veldweg 22
1404 CV
Bussum
035 691 29 05

Kleiweg 135b
3051 GN
Rotterdam
010 218 88 76

Dam 22
3111 BD 
Schiedam
010 273 47 27

Texasdreef 19
3565 CL
Utrecht
030 662 82 18

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen een mooi 
en comfortabel 2023 toe!

Wonen Slapen

2023

De adverteerders op deze paginaDe adverteerders op deze pagina 
Wensen u fijne feestdagen Wensen u fijne feestdagen 

en een gezond 2023en een gezond 2023

“Hogadent”
Klikgebit op implantaten

Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
www.hogadent.nl

“Hogadent”
Klikgebit op implantaten

Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
www.hogadent.nl

Wenst u een gelukkig 2023
BTR REIZEN

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRRRREEIIZZEENN..NNLL � 055 5059500 WWWWWWWWWWW BTWWWWWWWWWWW
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Het hoogtepunt van het zondags-
schoolleven was het jaarlijkse 
Kerstfeest dat in de Oude Kerk werd 
gevierd. Wekenlang werd dat feest al 
voorbereid met de kinderen: er werden 
Kerstliederen ingestudeerd, vooral de 
grotere kinderen leerden teksten uit 
de Bijbel uit het hoofd, teksten uit het 
Oude Testament waarin de geboorte 
van de Heer Jezus werd voorspeld, 
etc. Het mooiste was natuurlijk dat het 
al lang donker was wanneer het feest 
begon.

Sjaal
En we gingen natuurlijk lopend naar 
de kerk (auto’s waren er sowieso niet). 
Omdat het ook koud was, werden 
we stevig aangekleed en kregen we 
– tegen de koude wind – een sjaal 
omgeknoopt (voor de mond, tot net 
onder de neus). Blijkbaar hebben ve-
len soortgelijke herinneringen aan het 
Kerstfeest want als mijn zwager bij 
koud weer eens een sjaal omknoopt, 

doet hij ‘m uit gekheid precies zo om 
en zegt dan: “Ik ga naar het Kerst-
feest”.

Honderden kinderen
Nu moet u zich de oude indeling 
van de Oude Kerk aan de Charloisse 
Kerksingel (van vóór 1961 dus) even 
indenken. Als kind vond ik dat zo’n 
geweldig grote kerk, met zulke 
prachtige lichtjes, een kerstboom … 
enzovoorts. De “juf” van de zondags-
school had gezegd dat we moesten 
gaan zitten in die bank waar een 
bordje bij stond met daarop de letter R 
en een 1: Rehobothschool, klas 1. In 
mijn herinnering waren er zó veel kin-
deren: een kerk vol. En er waren ook 
echt honderden kinderen: alleen al in 
de Rehobothschool waren zes klassen 
met minstens 20 kinderen elk!

Roeibootje
Tussen het zingen van de liederen 
mochten daarvoor aangewezen 

kinderen de uit het hoofd geleerde 
Bijbelteksten opzeggen. Daarna werd 
het verhaal verteld van Jozef en Maria, 
van Jezus’ geboorte, van de herders, 
van de engelen, enz. En hoewel deze 
verhalen voor het merendeel overbe-
kend waren, waren er mensen die deze 
verhalen ontzettend boeiend konden 
vertellen. Het was de gewoonte om 
ook een ‘vrij’ kerstverhaal te vertellen, 
dat wil zeggen: een verhaal dat niet 
ging over de Bijbelse geschiedenis. En 
dat werd zo spannend verteld dat je 
een speld kon horen vallen. Ademloos 
luisterden we naar het verhaal van ene 
Sjoerd die in een roeibootje een grote 

donkere plas overstak... Dat is alles 
wat ik er nog van weet. Waarschijnlijk 
had hij geen vader meer en ging hij 
iets halen voor zijn zieke moeder of 
zo, en verdwaalde hij of raakte hij vast 
in het riet. In elk geval verdwaalde 
hij op een bepaald moment en ging 
men hem zoeken. De verteller bracht 
dat heel plastisch door met z’n hand 
een soort trechter te maken, deze voor 
z’n mond te houden en dan luidkeels 
“Sjoerd, Sjoerd .. “ te roepen. Dat is 
ook de reden dat ik nu nog weet dat 
het verhaal over Sjoerd ging. Gelukkig 
liep het verhaal goed af! 

Boekje
Na afloop van het feest kregen we 
een prachtig leesboekje, meestal een 
boekje geschreven door W.G. van 
de Hulst zoals “Het zwarte poesje”, 
“Ouwe Bram” of ”Peerke”, boekjes 
die – heel knap – het lezende kind 
confronteerden met de droeve wer-
kelijkheid van het alledaagse leven, 
zoals ziekte, armoe of de dood, maar 
toch altijd een mooie afloop hadden. 
Een zakje met snoep en een mooie 
sinaasappel hoorden er ook bij.

Herman Spanjersberg
h.spanjersberg2@upcmail.nl

Gezegend Kerstfeest op Charlois
Het is december 1945, de oorlog is nog maar net voorbij. Ik was 
zes jaar en zat nog maar kort op de Rehoboth-school die geves-
tigd was op de hoek van de Katendrechtse Lagedijk en de Bas 
Jungeriusstraat. In datzelfde gebouw werd op zondag een zoge-
heten zondagsschool gehouden, waar aan de kinderen verhalen 
uit de Bijbel werden verteld en liedjes werden geleerd. Deze zon-
dagsschool ging uit van de vereniging met de zeer toepasselijke 
naam “Laat de kinderkens tot Mij komen”. Deze vereniging hield 
in verschillende andere scholen op Charlois ook zondagsschool.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden negatieven werd al eerder 
een fraai fotoboek samengesteld, 
‘Rotterdam vanuit de wolken’, dat 
al een derde druk toe is. 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, Vlaar-
dingen, Maassluis, Ridderkerk, 
Barendrecht, Hoogvliet, Spijke-
nisse, Capelle- en Krimpen aan 
den IJssel. De Oud-Rotterdammer 
publiceert in samenwerking met 
Watermerk BV foto’s uit het boek. 
Telkens met de vraag of u als lezer 
nog iets kunt toevoegen aan het 
fotobijschrift. Een herinnering, een 
anekdote of wetenswaardigheid.

 18 maart 1961: Haven Rotterdam RDM – Heijplaat. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

Het interieur van de oude kerk aan de Charloisse Kerksingel.
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ca. 350 gram
per persoon

ca. 800 gram

Oma Schmidt’s
verrukkelijke vissoep
Gevuld met witvis, garnalen, paprika, 
prei en dille. Een traktatie!
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Openingstijden tijdens de feestdagen 2022
Winkel/lunchcorner

Wo 21 dec 9.00 - 18.00 uur
Do 22 dec 8.00 - 18.00 uur
Vr 23 dec 8.00 - 18.00 uur
Za 24 dec 7.00 - 16.00 uur
Zo 25 dec 1e Kerstdag gesloten
Ma 26 dec 2e Kerstdag gesloten
Di 27 dec 9.00 - 18.00 uur
Wo 28 dec 9.00 - 18.00 uur
Do 29 dec 8.00 - 18.00 uur
Vr 30 dec 8.00 - 18.00 uur
Za 31 dec 7.00 - 16.00 uur 
  (v.a. 13.00 uur live muziek)
Zo 1 jan Nieuwjaarsdag gesloten

Webwinkel
  Bestellen voor Bezorgdatum

Wo 21 dec 12.00 uur Vr 23 dec 
Do 22 dec 12.00 uur Za 24 dec 
Do 22 dec 12.00 uur Zo 25 dec, 
    alleen afhaal
Za 24 dec 12.00 uur Wo 28 dec

Wo 28 dec 12.00 uur Vr 30 dec
Do 29 dec 12.00 uur Za 31 dec
Vr 30 dec 12.00 uur Di 3 jan

SALADES

  Bestel online 

en haal af in de winkel 

of bij een Pick Up Point.

Wij zorgen dat uw bestelling 

goed verpakt voor u klaar staat!

AFWIJKENDE  

LEVERING!

 23, 24, 30, 31 DEC

Minimale bestelling 

€ 100,-

Verzendkosten 

€ 14,90

Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam  •  Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam  •  T (010) 444 35 53
E webwinkel@schmidtzeevis.nl  •  schmidtzeevis.nl   facebook.com/schmidtzeevis    instagram.com/schmidtzeevisrotterdam

Bestel via onze webwinkel:

schmidtzeevis.nl/webwinkel

Afhalen aan de achterzijde van het pand! 

* Let op: door het aan- en afrijden van onze koel/vrieswagens ‘s ochtends vroeg, 
is het niet mogelijk om de bestelling vóór 9.00 uur op te halen.

Kerst
Za 24 dec 9.00* - 16.00 uur
Zo 25 dec 8.00* - 12.00 uur

Oud & Nieuw
Za 31 dec 9.00* - 14.00 uur

Adres:
Thurledeweg 190
3044 ES Rotterdam
(achterzijde pand)

Afhalen is ook mogelijk bij één 
van onze Pick Up Points. Kijk op 
www.schmidtzeevis.nl/webwinkel 
voor meer informatie.

verrukkelijke vissoep
Gevuld met witvis, garnalen, paprika, 
prei en dille. Een traktatie!
Gevuld met witvis, garnalen, paprika, 

Tapas Malaga
Een smakelijke tapasschotel met gevulde olijven, zalmsalade, 
French garden-garnalen, ansjovisfilets met rode peper, 
Italiaanse tonijnsalade, halfgedroogde tomaatjes 
en tapenade. Totaal ca.700 gram.

Tapas Tarragona
Een overheerlijke tapasschotel die je zó op tafel kunt zetten: 
kingcrabsalade, gevulde peppadews, Hollandse garnalen, 
rivierkreeftsalade, makreel du chefsalade, dille-garnalen 
en tapenade. Totaal ca.700 gram.

"Om van te watertanden, al die heerlijke 

visdelicatessen. Ik krijg er zelf trek van!"

Patricia 

Specialist Delicatessen 

Afgebeelde schotel 

is voor 2 personen

Afgebeelde schotel 

is voor 4 personen

Een superverse schotel met Noorse garnalen, salade met rivierkreeft & broccoli, 
gerookte forelfilets, rivierkreeftpaté, Hollandse garnalen, tricolore tapenade, gevulde 

peppadews, zalmsalade, gravad lachs, rivierkreeftenvlees, Schotse kweekzalm, 
Italiaanse tonijnsalade, gevulde cocktailolijven, gestoomde zalmmootjes, 

halfgedroogde tomaatjes, krabsalade, makreel fiësta en aalfilet. 
Inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

OCEAN 
PARADISE

2 personen (diner)/4 personen (borrel) 69.50

Deze klassieke combinatie doet het altijd goed en is lekker 
makkelijk voor bij de borrel! Gerookte Royal zalm, aalfilet, 
Hollandse garnalen en gravad lachs (totaal ca. 800 gram), 

inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

VISKWARTET 
KLASSIEK

Per schotel89.50

GOURMET 
SCHOTEL

LUXE

Vanaf 2 personen

Een rijkgevulde verse visschotel van zeven verschillende soorten 
(ca. 350 gram per persoon). Met o.a. zalm, zwaardvis, tonijnburger, 

kabeljauw, zeebaars, coquilles met spek en grote garnalen. 
Door aanvoer of seizoen kan de samenstelling wisselen.

Per 2 personen 49.50

Eyserhalte cocktailsaus
Huisgemaakte cocktailsaus van Eyserhalte, 
volgens traditioneel recept.

Per schaal 32.50
Per schaal 49.50

Zalm-truffel salade
Stukjes roze zalm en ei in 
een romige saus, met truffel-
tapenade.

100 gram 12.95
100 gram 2.45

Zalm salade
Rijkgevuld met stukjes zalm. 

Makreel du Chef salade
Huisgemaakte makreelsalade 
met een pittige tomatensaus, 
uitjes, bieslook, citroen en 
mayonaise.

100 gram 4.25
100 gram 2.95

Italiaanse tonijn salade
Volgens Italiaans recept: 
tonijn, tomaten, mais, paprika 
en kappertjes in een heerlijke 
vinaigrette. 

Kingcrab salade
Huisgemaakt, met fijne stukjes 
kingcrab in een romige saus.

100 gram 7.95
100 gram 10.95

Kreeft-truffel salade
Huisgemaakte salade met 
stukjes kreeft, truffeltapenade 
en aardappelsalade. 

Tapas Tarragona

Specialist Delicatessen 

500 ml 6.45

1 liter 10.45

300 ml 7.95
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Gevuld met witvis, garnalen, paprika, 
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Openingstijden tijdens de feestdagen 2022
Winkel/lunchcorner

Wo 21 dec 9.00 - 18.00 uur
Do 22 dec 8.00 - 18.00 uur
Vr 23 dec 8.00 - 18.00 uur
Za 24 dec 7.00 - 16.00 uur
Zo 25 dec 1e Kerstdag gesloten
Ma 26 dec 2e Kerstdag gesloten
Di 27 dec 9.00 - 18.00 uur
Wo 28 dec 9.00 - 18.00 uur
Do 29 dec 8.00 - 18.00 uur
Vr 30 dec 8.00 - 18.00 uur
Za 31 dec 7.00 - 16.00 uur 
  (v.a. 13.00 uur live muziek)
Zo 1 jan Nieuwjaarsdag gesloten

Webwinkel
  Bestellen voor Bezorgdatum

Wo 21 dec 12.00 uur Vr 23 dec 
Do 22 dec 12.00 uur Za 24 dec 
Do 22 dec 12.00 uur Zo 25 dec, 
    alleen afhaal
Za 24 dec 12.00 uur Wo 28 dec

Wo 28 dec 12.00 uur Vr 30 dec
Do 29 dec 12.00 uur Za 31 dec
Vr 30 dec 12.00 uur Di 3 jan

SALADES

  Bestel online 

en haal af in de winkel 

of bij een Pick Up Point.

Wij zorgen dat uw bestelling 

goed verpakt voor u klaar staat!

AFWIJKENDE  

LEVERING!

 23, 24, 30, 31 DEC

Minimale bestelling 

€ 100,-

Verzendkosten 

€ 14,90

Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam  •  Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam  •  T (010) 444 35 53
E webwinkel@schmidtzeevis.nl  •  schmidtzeevis.nl   facebook.com/schmidtzeevis    instagram.com/schmidtzeevisrotterdam

Bestel via onze webwinkel:

schmidtzeevis.nl/webwinkel

Afhalen aan de achterzijde van het pand! 

* Let op: door het aan- en afrijden van onze koel/vrieswagens ‘s ochtends vroeg, 
is het niet mogelijk om de bestelling vóór 9.00 uur op te halen.

Kerst
Za 24 dec 9.00* - 16.00 uur
Zo 25 dec 8.00* - 12.00 uur

Oud & Nieuw
Za 31 dec 9.00* - 14.00 uur

Adres:
Thurledeweg 190
3044 ES Rotterdam
(achterzijde pand)

Afhalen is ook mogelijk bij één 
van onze Pick Up Points. Kijk op 
www.schmidtzeevis.nl/webwinkel 
voor meer informatie.

 23, 24, 30, 31 DEC

 23, 24, 30, 31 DEC

Minimale bestelling 
 23, 24, 30, 31 DEC

 23, 24, 30, 31 DEC

Minimale bestelling 

Tapas Malaga
Een smakelijke tapasschotel met gevulde olijven, zalmsalade, 
French garden-garnalen, ansjovisfilets met rode peper, 
Italiaanse tonijnsalade, halfgedroogde tomaatjes 
en tapenade. Totaal ca.700 gram.

Tapas Tarragona
Een overheerlijke tapasschotel die je zó op tafel kunt zetten: 
kingcrabsalade, gevulde peppadews, Hollandse garnalen, 
rivierkreeftsalade, makreel du chefsalade, dille-garnalen 
en tapenade. Totaal ca.700 gram.

"Om van te watertanden, al die heerlijke 

visdelicatessen. Ik krijg er zelf trek van!"

Patricia 

Specialist Delicatessen 

Afgebeelde schotel 

is voor 2 personen

Afgebeelde schotel 

is voor 4 personen

Een superverse schotel met Noorse garnalen, salade met rivierkreeft & broccoli, 
gerookte forelfilets, rivierkreeftpaté, Hollandse garnalen, tricolore tapenade, gevulde 

peppadews, zalmsalade, gravad lachs, rivierkreeftenvlees, Schotse kweekzalm, 
Italiaanse tonijnsalade, gevulde cocktailolijven, gestoomde zalmmootjes, 

halfgedroogde tomaatjes, krabsalade, makreel fiësta en aalfilet. 
Inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

OCEAN 
PARADISE

2 personen (diner)/4 personen (borrel) 69.50

Deze klassieke combinatie doet het altijd goed en is lekker 
makkelijk voor bij de borrel! Gerookte Royal zalm, aalfilet, 
Hollandse garnalen en gravad lachs (totaal ca. 800 gram), 

inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

VISKWARTET 
KLASSIEK

Per schotel89.50

GOURMET 
SCHOTEL

LUXE

Vanaf 2 personen

Een rijkgevulde verse visschotel van zeven verschillende soorten 
(ca. 350 gram per persoon). Met o.a. zalm, zwaardvis, tonijnburger, 

kabeljauw, zeebaars, coquilles met spek en grote garnalen. 
Door aanvoer of seizoen kan de samenstelling wisselen.

Per 2 personen 49.50

Eyserhalte cocktailsaus
Huisgemaakte cocktailsaus van Eyserhalte, 
volgens traditioneel recept.

Per schaal 32.50
Per schaal 49.50

Zalm-truffel salade
Stukjes roze zalm en ei in 
een romige saus, met truffel-
tapenade.

100 gram 12.95
100 gram 2.45

Zalm salade
Rijkgevuld met stukjes zalm. 

Makreel du Chef salade
Huisgemaakte makreelsalade 
met een pittige tomatensaus, 
uitjes, bieslook, citroen en 
mayonaise.

100 gram 4.25
100 gram 2.95

Italiaanse tonijn salade
Volgens Italiaans recept: 
tonijn, tomaten, mais, paprika 
en kappertjes in een heerlijke 
vinaigrette. 

Kingcrab salade
Huisgemaakt, met fijne stukjes 
kingcrab in een romige saus.

100 gram 7.95
100 gram 10.95

Kreeft-truffel salade
Huisgemaakte salade met 
stukjes kreeft, truffeltapenade 
en aardappelsalade. 

500 ml 6.45

1 liter 10.45

300 ml 7.95
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Van White Christmas tot een ode aan The Everly Brothers
In De Doelen in Rotterdam is de reeks zondagochtendconcerten in volle gang. Op 18 december staat White Christmas at 
De Doelen op het programma. Op 22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New 
Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode aan Tom 
Jones en Frank Sinatra
In World Forum Theater Den Haag worden de zondagochtendconcerten op 5 februari vervolgd met ‘Weet je nog wel, een 
Koffer vol Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos. Op 12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een 
ode aan The Everly Brothers. (zie ook elders op deze pagina’s).

Kerstconcert in Alexanderkerk Dinsdagavond 20 december geeft het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander een 
kerstconcert in de Alexanderkerk aan de Springerstraat 340 in Rotterdam-Prins Alexander. Naast het Christelijk Mannenkoor 
“Prins Alexander” werken aan dit concert mee:
Anna Majchrzak, sopraan. Anna is o.a. bekend als sopraansolist op de World Tour van de Nederlandse Johann Strauss 
Orkest, o.l.v. André Rieu. Evert van der Veen, orgel. Evert is naast concertorganist ook een veelgevraagd koorbegeleider en 
kerkorganist. Noortje van Middelkoop, panfluit. Noortje geeft als Panfluitiste diverse concerten samen met koren en andere 
instrumentalisten. Daarnaast werkte zij mee diverse radio-, televisie-, dvd- en vele cd-opnamen. Dirigent Arjan Breukhoven, 
die als concertmusicus jaarlijks in vele landen van de wereld optreedt en al vele jaren op enthousiaste en inspirerende wijze 
het mannenkoor dirigeert, zal ook de vleugel bespelen als begeleider van de solisten. (zie ook elders op deze pagina’s.)

Kerstnachtdienst in de Opstandingskerk
Waar we de afgelopen jaren in aanloop naar kerst ons vermoedelijk vooral druk hebben gemaakt over mogelijke coronagol-
ven, is momenteel de geopolitieke onrust, de hoge energierekening of het bedrag op onze kassabon onderwerp van gesprek. 
Thema voor de kerstnachtdienst in de Opstandingskerk aan het Lisplein in Rotterdam dit jaar is dan ook “Wie redt het?!”.Er 
wordt stilgestaan bij de geboorte van Jezus, die licht in de duisternis bracht en hoop voor alle volken biedt. Na afloop is er 
ruimte om elkaar te ontmoeten met een kop koffie, warme choco of een glas glühwein rondom de vuurkorf. Zie ook elders 
op deze pagina’s.

Nog één keer John van Eerder met een Harrie Vermeulen-show
Met Zo vader zo zoon kan iedereen nog een laatste keer genieten van de hilarische capriolen van Harrie Vermeulen, gespeeld 
door John van Eerd. De komische show, die op maandag 26 en dinsdag 27 december te zien is in het Isala Theater in Capelle 
aan den IJssel, gaat over Harries succesvolle zoon, die privé helaas nogal naïef is. Zijn arrogante secretaresse is vastberaden 
junior aan de haak te slaan en daar kan ze de kritische ogen van vader Harrie niet bij gebruiken. Ze doet er dan ook alles aan 
om hem het huis uit te krijgen. Er is vast wel een datingsite voor ouderen om hem aan een oud besje te haken… (Zie ook 
elders op deze pagina’s voor meer informatie.)

Zondag 18 december en daarna

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

Dinsdag 20 december

Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Prins Alexander
Dinsdagavond 20 december geeft het christelijke mannenkoor ‘Prins Alexander’ onder 
leiding van Arjan Breukhoven samen met enkele solisten hun jaarlijkse kerstconcert in 
de Alexanderkerk aan de Springerstraat 340 in Rotterdam-Prins Alexander. Het concert 
begint om 20.00 uur en de toegang is € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via postmaster@
cmk-prinsalexander.nl of op de avond van het concert aan de kerk. Voor informatie 
010-4212360.

Zaterdag 24 december

Vier de Kerstnachtdienst in de 
Opstandingskerk
Met het thema ‘Wie redt het?!’ wordt 
zaterdag 24 december een Kerstnacht-
dienst gehouden in de Opstandingskerk. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
de dienst mee te vieren. Aanvang: 21.30 
uur. De Opstandingskerk is te vinden 
aan het Lisplein 1 in Rotterdam. U kunt 
ook digitaal de dienst meevieren, via 
You Tube-kanaal ‘Wijkgemeente De 
Samaritaan’. Voor meer informatie: mail 
naar info@samaritaan.org en zie elders 
op deze pagina’s.

Maandag 26 en dinsdag 27 december

Jon van Eerd voor allerlaatste keer als Harrie Vermeulen
Traditiegetrouw is Jon van Eerd tijdens de kerstdagen op bezoek in het Isala Theater 
in Capelle aan den IJssel. Ditmaal met ‘Zo vader zo zoon’. Het is de allerlaatste show 
waarin zijn alterego Harrie Vermeulen de hoofdrol speelt. Aanvang op 26 december: 
15.00 uur. Aanvang op 27 december; 20.15 uur. Entree: € 35,-. Meer informatie: www.
isalatheater.nl en elders op deze pagina’s.

Dinsdag 27 december

Orgelconcert Van Kerst naar Nieuwjaar met Martin Mans en Gert 
van Hoef
Op dinsdag 
27 december 
geven de bekende 
organisten Martin 
Mans en Gert van 
Hoef een einde-
jaarconcert op het 
indrukwekkende 
orgel van de Lau-
renskerk in Rot-
terdam. Op het 
programma staan 
improvisaties die 
de kerstperiode 
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

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

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTTtt//mm  3300--1111--22002222
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Orgelconcert van Kerst naar Nieuwjaar
Organisten Martin Mans en Gert van 
Hoef geven op dinsdag 27 december 
een eindejaarsconcert in de Laurens-
kerk. Martin Mans laat in medleys een 
kerstfantasie de klanken overvloeien 
naar thema’s die passen bij de jaarwis-
seling zoals Uren, dagen, maanden, 
jaren en ‘k Wil U o God mijn dank 
betalen. Naast de meesterimprovisa-
ties spelen beide organisten klassieke 
orgelwerken van J.S. Bach, Mozart en 
Vivaldi maar ook Feike Asma en Klaas-
Jan Mulder wordt een ode opgedragen. 
Een concert in de Laurenskerk is een 
ware belevenis mede door het orgel 
dat altijd weer weet te overweldigen. 
Het instrument heeft eindeloos veel 
registratiemogelijkheden waardoor 
het steeds anders klinkt. De Chamades (Spaanse trompetten) doen er qua volume nog een schepje bovenop. De organisten 
wisselen elkaar achter de klavieren af. Halverwege het concert is er een pauze waarin bezoekers de gelegenheid krijgen iets 
te nuttigen en een kijkje te nemen bij de geluidsdragers. De organisten zijn daar te vinden voor meet & greet.

Jazzmiddag met Dutch Swing College Band op ss Rotterdam
De succesvolle jazzmiddagen op het 
stoomschip Rotterdam zijn weer 
van start gegaan! Zondagmiddag 22 
januari om 16.00 uur kan er zoals altijd 
weer gedanst worden op de aansteke-
lijke 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 opgetre-
den. 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!

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, pa-
piergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn 
of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction 
Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

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

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

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

uitluiden en het nieuwe jaar tegemoet zien. Aanvang: 20.00 uur, deuren open 19.15 
uur Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. Parkeertip: Sint Jacobsplaats. 
Toegang in de voorverkoop: 15 euro (Aan de kerk € 16,50)Rotterdampas: € 12,=. 
Kinderen t/m 11 jaar gratis. Reserveren: www.martinmans.nl of tel. 06-25391903. Ook 
kaartverkoop aan de kerk.

Zondag 22 januari

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

Elke woensdag

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

Elke donderdag

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

Elke donderdag

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

Dinsdag 13 december 2022 15pagina

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Vanaf 1-11-2022 ook pasfoto’s!
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,                                       
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

v

Een herinneringsvol kerstgeschenk 
verkrijgbaar via 

www.deoudrotterdammer.nl
en in de boekwinkel, 

Primera, Bruna, The Read Shop 
of via bert.luijendijk@hetnet.nl 

NU VERKRIJGBAAR!

Bert LuijendijkBert Luijendijk

Rotterdamse
kruidenierswinkels van

LUYENDIJK’S
in de 20e eeuw

100% gratis  juridische bijstand 
& advies bij letselschade& advies bij letselschade

Maximaal resultaat
Betrouwbaar en persoonlijke
aandacht voor zorgeloos herstel
Actief in heel Nederland
Al 25 jaar bewezen succesvol

Vragen? Wij staan voor u klaar.
U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 18:00 uur. Zaterdag alleen op afspraak.
Of bezoek onze website www.letseladvies.nl  voor meer informatie.

Rotterdam:
Telefoonnummer:
Email:

Goudse Rijweg 400, 3031 CK
010 766 0035
info@letseladvies.nl

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Tel. 0180-820244
Bel Willy of Timo
Adverteren?
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Tot de opheffing in het jaar 1975 
stonden in de maand december de le-
vensmiddelenwinkels van Luyendijk’s 
vol met klanten om voorbereidingen 
te treffen voor de gezellige feestda-
gen. In de drie winkels aan de Zwart 
Janstraat 8, Nieuwe Binnenweg 445 
en Schieweg 121 was het in de maand 
december ongelooflijk druk. Tijdens 
mijn kerstvakantie werkte ik in onze 
winkel aan de Zwart Janstraat 8 (zie 
foto). Voor de viering van de jaarwis-
seling werden bij Luyendijk’s alle 
Ingrediënten, zoals krenten, rozijnen, 
gist, bloem, gedroogde appeltjes en 
sukade gekocht om oliebollen of ap-

pelflappen te bakken.
En enkele klanten kwamen voor het 
winkelpersoneel spontaan oliebollen 
of appelbeignets brengen die net wa-
ren gebakken van de gekochte ingredi-
enten. Wat een bijzondere sfeer!

Witte wolken
Vanuit het magazijn vulde ik de snel 
leeg rakende vakken in de winkel. 
En het kwam nogal eens voor dat ik, 
als het goederenliftje vol stond, via 
de trap balen van 50kg rijst, suiker, 
bloem, bonen, split erwten enz. van de 
boven de winkel op twee verdiepingen 
gelegen magazijnen, via de trappen 
naar de winkel moest sjouwen. Het 
leukst vond ik om de balen poeder-
suiker van 50kg. te legen en de zak 
eens goed leeg te schudden in het vak. 
Witte wolken kwamen dan achter de 
toonbank te hangen. De winkelmeisjes 
stoven ook, maar dan alle kanten op, 
want deze vettige stof was minder fijn 
voor het haar en kreeg ik van hen wel 
rake opmerkingen.

De maand december is nu veel minder 
zo’n feestmaand. Niet alleen het doen 
van de dagelijkse en kerstboodschap-
pen is een dure aangelegenheid, maar 
het thuis behaaglijk warm stoken 
eveneens. Wat kan je terugverlangen 
naar de zwarte kolenkachel bij opa 
en oma thuis. Wat een heerlijke gloed 
en voordeliger warmte gaf deze nu 
als klimaatonvriendelijk beschouwde 
huiselijke ‘kolencentrale’.

White Christmas? Black 
Christmas!
Onlangs hebben we weer vele dagen 
lang kunnen ‘genieten’ van Black Fri-
day. Het waren vooral de winkels voor 
de niet dagelijkse boodschappen die 
stuntten met 25%, 40%, 50% of meer 
korting. Maar de stuntprijzen van de 
supermarkten bleven uit.
Een mooi gebaar zou het zijn, als alle 
levensmiddelenwinkels, supermark-
ten, poeliers, slagers en alle andere 
winkels voor de dagelijkse boodschap-
pen in de week vóór en ná Kerstmis 

twee weken lang ‘Black Christmas’ 
houden. Een White Christmas komt er 
waarschijnlijk toch niet meer.
Zie de prijzen van levensmiddelen in 
de kerstfolder van Luyendijk’s uit de-
cember 1938 met de destijds betaalde 
prijzen voor levensmiddelen tijdens de 
feestdagen. Dat zijn historische tijden 
en nu uitvoerig terug te lezen in mijn 
boek “Rotterdamse kruidenierswinkels 
van LUYENDIJK’S in de 20e eeuw”.

“ ’t Is bijna voorbij die dure 
winter...”
Onze waarde en ongeëvenaarde 
artiest, acteur, zanger, cabaretier, 
scenarioschrijver, regisseur en onze 
onvolprezen columnist Gerard Cox 

wil ik vragen: als vervolg op “ ’t Is 
weer voorbij die mooie zomer” zou 
het toch prachtig zijn om nog voor 
het eind van de winter met een nieuw 
lied te komen op dezelfde melodie. 
Nog mooier als Gerard hiermee een 
oudejaarsconference opluistert.

Natuurlijk wordt de productie van 
de song “ ’t Is bijna voorbij die dure 
winter..” gesponsord door bedrijven 
als ENECOLEN, ESCENT, HAPPIE 
HEIJN of JUMBONUSSEN. Dat 
belooft vast een spetterende jaarwisse-
ling te worden.

Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl

Toen decemberboodschappen 
nog goedkoop waren
Alle lezers van deze waardevolle krant zullen toch wel eens terugverlangen naar de tijd dat het 
doen van de dagelijkse boodschappen gezelliger, maar bovenal betaalbaarder was. Zeker in deze 
dure feestmaand december zullen we de fors gestegen prijzen voor levensmiddelen in onze porte-
monnee merken. 

Winters tafereeel met melkman voor Luyendijk’s op Zwart Janstraat 8 in Rotterdam.

In 2010 ‘componeerde’ Joop de Jong 
het beeldschone boek ‘Zuid van bin-
nenuit’, met als ondertitel ‘Rotterdam-
Zuid familiealbum 1902-1978’. Het 
boek bevat circa 145 foto’s, voor een 
groot deel familiekiekjes, veelal uit 
allerlei familiealbums, en dat maakt 
het zo bijzonder. Ruim twintig foto’s 
zijn geschoten in de oorlog. Dik-
wijls onthullende beelden zoals een 
plundering van een kolenopslagplaats 
aan de Brede Hilledijk in 1944, en een 
pijnlijke foto van elf ‘moffenmeiden’ 
die mei 1945 op een schoolplein staan 
met kaalgeschoren hoofden. Het boek 
bevat ook foto’s van vóór W.O.II, zo-
als een beauty van de jaarlijkse paar-
denmarkt in IJsselmonde, anno 1935. 
De periode 1950 tot 1978 vormt het 
grootste deel van het boek. Wij zien 
tal van vertederende familieopnames, 
zoals verlovingen, een plechtige com-
munie, een optocht van padvinders. 
Eén van de mooiste? Drie jochies, die 
in 1960 -met zonnebrilletjes op – thuis 
voor de hoogtezon zitten. Je voelt je, 
al bladerend in het boek, een soort 
van voyeur, zo intiem zijn tal van 
fotootjes. Het spreekt vanzelf dat ‘het 

café’ als onderwerp niet ontbreekt. Het 
bekende café Goof Meijer wordt uit-
gelicht en een tweetal Katendrechtse 
cafés. Ik koos als foto een ontroerend 
polaroidkiekje uit 1976 in de Yellow 

Sea Bar aan de Atjehstraat. Wij zien 
trots Gerda Zee (1925) staan, met 
links Piet Slijkhuis, en rechts zoon 
Lesley (1954). De familie Zee komt 
in het boek meer voor. Deze familie is 

oorspronkelijk van Chinese afkomst, 
maar is vervolgens volledig geassimi-
leerd. Wat de foto (in Kodak-kleuren) 
zo mooi maakt, zijn de ontwapenende 
‘smiles’ van het drietal. Gerda, in haar 

galante jurk, kijkt maar wát trots de 
camera in. En wat hangt er aan de 
wand? Twee pin-ups. Ach ja, best wel 
logisch, dát was Katendrecht, 45 jaar 
geleden! Met dank aan David Zee.

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

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

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

Familiekiekje

Fragment van kerstfolder van Luyendijk’s.
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

         cvu.nl/ons-verhaal

Herdacht worden
zoals u bent

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

3037 EN

Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl

Uitvaartcentrum Bergweg

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

• LEERBEWERKING

• VULLINGEN VERNIEUWEN

• STOFFEERWERK

• RESTAURATIE VINTAGE / ANTIEK

• ALTIJD 3 JAAR GARANTIE

• MOBIELE SHOWROOM / WERKPLAATS

• ALTIJD EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

Damstraat 61+61a
3371 AC Hardinxveld-Giessendam

info@jandeleerman.nl
www.jandeleerman.nl

0184 63 61 55
06 25 45 33 19

Geopend op afspraak. 
Telefonisch bereikbaar 

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

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022/2023

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

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Dec 26*   Jan 8, 22   
Feb 12, 26  Maart 5, 19 
Apr 9*, 23  Mei 7, 14*, 21, 28*

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

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

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHTEN
Dec      Gouda16

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

OUD & NIEUW CRUISE

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

 REDERIJFORTUNA.NL

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

Appelbeignet | Koud- en warm dinerbuffet  | Dessert | 

v.a. € 130,00

Beren Boot Rotterdam
31 december31 december

OUD & NIEUW OUD & NIEUW OUD & NIEUW 

17:30 - 20:00
17:30 - 20:00

Kinder
vuurwerkvaart
vuurwerkvaart

Kinder
vuurwerkvaart

v.a. € 44,95
v.a. € 44,95

21:00 - 00:30
21:00 - 00:30
v.a. € 76,95v.a. € 76,95
v.a. € 76,95Maart      Bingo30

VAARTVAART
Vuurwerk

vaart

Vuurwerk
vaart

NIEUWJAARSBRUNCH

Zondag 8 januari 2023

NIEUWJAARSBRUNCH

Zondag 8 januari 2023Zondag 8 januari 2023Zondag 8 januari 2023
REDERIJ FORTUNA SPIJKENISSE

€ 49,50€ 49,50
Vanaf 

€ 49,50
Vanaf 
Prijs

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

Soep | Koud- en warm brunchbuffet | Dessert | Live muziek en entertainment 

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15
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Willem en Kees. Deze is vervormd 
tot een set van 28 bijzondere – zeer 
herkenbare – kleurrijke en eigen-
wijs in beeld gebrachte kunstkaar-
ten uit de koker van Willem van 
Hest. Ze zijn allemaal voorzien van 
bijzondere gedichten, ontsproten 
bij, en opgeschreven, door Kees 
Plaisier.
Het werk van het duo prikkelt de 
fantasie. Wie het boek leest en be-
kijkt krijgt zin in bijvoorbeeld een 
bezoek aan De Hef – op de boek-
omslag – en daar over het water 
van de Koningshaven te speuren. 
Naast het beeld van Ketelbinkie 
kan de lezer meekijken over de 
Nieuwe Maas naar Zuid. Natuur-
lijk ontbreken niet monumentale 
wereldberoemde gebouwen als 
de watertoren van Kralingen, de 
Markthal, de fabriek van Van Nelle, 
de Wilhelminafontein op het Noor-
dereilanden en het standbeeld van 
bokskampioen Bep van Klaveren.
Willem van Hest werd geboren in 

het Oude Westen. Hij houdt van 
het dynamische karakter van Rot-
terdam, vooral rondom de Nieuwe 
Maas. Via zijn ogen meestal in 
kleur en altijd vanuit zijn gesti-
leerde invalshoek.
Op een keer raakten Willem en 
Kees aan de praat over hun Rotter-
damse werk. Willem had een paar 
thematische gedichten gelezen van 
Kees. Het broeide naar samenwer-
king en Kees ging aan de slag. Hij 
verzamelde herinneringen, associ-
aties, ergernissen en wat hij maar 
vinden kon in de literatuur. Kees 
ging dichten en greep ook de kans 
voor het geven van licht ironisch 
commentaar. Het boek is een ‘tuin 
van Eden’ voor de liefhebber.

Tranen met tuiten
Tot mijn grote liefdes behoort de 
stad Rotterdam. Dat weten lezers 
van ooit Het Vrije Volk (HVV), 
daarna Rotterdams Dagblad (RD) 
en nu alweer 17 jaar van De Oud-
Rotterdammer (DOR). Door mijn 
lijf stroomt (bij wijze van spreken) 
geen bloed, maar het groen-
wit-groen van de Rotterdamse 
vlag. Met plezier volg ik vrijwel 
dagelijks de nostalgische route die 
velen betreden en de historie van 
de stad hoog houden. Soms is er 
ook een muzikale halte. Zoals een 
paar maanden geleden in woon-
gebouw De Sluis in Hoogvliet bij 
een uitvoering van het Hoogvlietse 
smartlappenkoor ‘Tranen met 
Tuiten’. Het is een modern gezel-

ligheidskoor met op het hoogtepunt 
65 vocalisten. De corona-epidemie 
trof ook dit koor. Het optreden in 
De Sluis moest de activiteitencom-
missie van De Sluis de datum van 
optreden tot drie keer wijzigen. Na 
bijna drie jaar stonden ze er dan op 
die vrijdagavond vijftig enthousi-
aste shanty- en smartlapliefhebbers. 
In de regio Rotterdam geniet het 
koor veel bekendheid en biedt een 
stop voor iedereen om hun mooie 
songs te beluisteren.

Knauw
Natuurlijk komen bekende mee-
deiners van hun stembanden, maar 
ook meer eigentijds zangwerk. 
Kortom, een moderne en gave 
groep, mooi gekleed, gediscipli-
neerd en vooral gezellig. Tussen 
bezoekers en de zanggroep is er 
tijdens een optreden naast applaus 
ook veel oogcontact. Dat is basis 
voor aanstekele gesprekjes in de 
pauze. Er zijn altijd wel aanwezi-
gen die elkaar kennen van eerdere 
momenten en die hernieuwde ken-
nismaking geeft leuke contacten. Er 
komen zelfs afspraken uit voort en 
zo bewijst ‘Tranen met Tuiten’ dat 
hun muziek bijdraagt aan ‘Kennen 
en Herkennen’.
Het repertoire is geheel Hollands. 
De dames en heren repeteren elke 
donderavond in het clubgebouw 
van speeltuinvereniging Zalmplaat 
aan de Hoekwant. De corona gaf 
het koor een fi kse knauw in het 
ledenbestand. Nieuwe zangers, 
zangeressen en ook muzikanten 
zijn welkom. De optredens vinden 
plaats in seniorencentra, maar ook 
tijdens een braderie of een ander 
publieksevenement. ‘Tranen met 
Tuiten’ is ook te volgen op Face-
book. Enigszins verwarrend is dat 
een koor met dezelfde naam actief 
is in het kastelendorp Langbroek.
Het Hoogvlietse koor treedt 
vrijdagavond 16 december op 
in woongebouw De Sluis aan de 
Cloese. Dus een goede mogelijk-
heid om kennis te maken en/of toe 
te treden als koorlid. Leeftijd is 
geen probleem. Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs 8 euro, inbegrepen 
een hapje en een drankje. Info bij 
Wijnie Smits: 06-26016824 of 
010-4167557. Reacties reinwol@
outlook.com

Rotterdam wordt in verleden en heden in alle geledingen op alle mogelijke manieren lofzang 
toegezwaaid. Of het nu gaat over boeken, films of gezangen, het verheerlijken is steeds van 
hoog gehalte. Terecht, vind ik! Onlangs is een boek verschenen dat eveneens de loftrompet 
steekt over de stad aan de Nieuwe Maas. Heel toepasselijk draagt het als titel ‘Kleurrijk 
Rotterdam’ en daarin is het visuele en het tekstuele prachtig samengesmolten. Het betreft 
kunstwerken op papier van Willem van Hest met gedichten van Kees Plaisier, twee op en top 
Rotterdammers.

Ze presenteerden hun ode aan Rot-
terdam voor een klein publiek in ge-
bouw Pro Rege aan de Oudedijk, niet 
toevallig gekozen, maar omdat er aan 
het Kralingse monumentale pand ook 
veel historie kleeft. De basis van het 
66 pagina’s tellende boek ligt in een 
eerdere (succesvolle) expositie van 

De presentatie van ‘Kleur-
rijk Rotterdam’ van beide 

auteurs links en rechts met dames 
die meewerkten. Foto’s Rein Wolters.

 Kleurrijke 
lof voor Rotterdam   

Spontaan sprong deze bezoeker op de voorgrond van het koor, met een lach zonder tranen met tuiten. 

Het begin van een polonaise langs dirigente Wijnie Smits.

Kerstmis 1944
Ik was dertien en zat op de 
zondagsschool. Zondagsschool 
De Zaaier, in de Rodenrijssel-
aan. Hij werd geleid door de 
heer Hemelaar, een vriende-
lijke, charismatische man, die 
kleermaker was in een groot 
huis aan de Bergweg. Het huis 
had een blinde muur, waarop 
met grote letters stond dat hij 
kleermaker was. 

Hij liep met een stok, want hij had, wat 
je noemde, een horrelvoet. Zijn dochter 
Dora was een van de leerkrachten. 
Verder herinner ik me de heer Bootsma, 
een echte Rotterdammer, en een man, 
ik meen dat hij Noorlander heette, die 
ik een gentleman vond en die iets bij-
zonders had: hij speelde citer en kon het 
Harry Lime thema spelen uit de fi lm The 
Third Man. 

Kerstverhaal
Het was 1944, hartje hongerwinter, al 
werd die toen nog niet zo genoemd. Zo-
als ieder jaar organiseerde de school een 
kerstfeest. Dat was een heel gebeuren. 
Alle leerlingen met hun ouders kwamen 
bijeen in de Zendingskapel aan de 
Gerard Scholtenstraat. Deze werd geëx-
ploiteerd door de gebroeders Voesenek, 
die een garen- en bandwinkel hadden 
aan de Bergselaan. Er werd gezongen, 
kinderen declameerden bijbelteksten, er 
was een praatje van de wijkpredikant, 
ds. Wessel(s), en een kerstverhaal door 
de heer Hemelaar. Ik zie hem nog staan 
op het toneel met zijn stok iets naar 
achteren. Hij deed een stap naar voren 
en begon te vertellen. Je kon een speld 
horen vallen.

Boterham met worst
En wat was dit jaar nou zo bijzonder, 
zo ontroerend en zo onvergetelijk? Elk 
jaar kregen de kinderen aan het eind van 
de viering een of ander kerstkadeautje 
uitgereikt. Daar was altijd een (vroom) 
boekje bij en wat lekkernij. Dit jaar zat 
er in het zakje tot mijn onuitsprekelijke 
verrassing een dubbele boterham met 
worst. Ik kon mijn ogen niet geloven 
en holde er mee naar mijn moeder. Ik 
meen dat er ook een sinaasappel of een 
mandarijn bij zat, en waarschijnlijk 
ook een boekje, maar daar is me niets 
van bijgebleven. Het wonder was die 
boterham. De herinnering eraan kan me 
nog ontroeren.

Ik ben nog tot mijn militaire-diensttijd 
als een soort klasse-assistent aan de 
school verbonden gebleven, maar dat is 
een ander verhaal.

Ik denk dat het goed is deze kleine maar 
toch grote gebeurtenis vast te leggen.

P.S Ik woonde destijds Schiebroek-
sestraat 41b

Wim van der Spek
Adr. Brouwerstraat 16
3141JB Maassluis
wvdspek@kabelfoon.nl  
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Ook met de feestdagen gaat 
het mantelzorgen door.
En staan wij voor je klaar!

Tussen het kopen van de cadeaus 
en het optuigen van de kerst-
boom door, houdt Sophie in de 
gaten dat haar moeder eet, maakt 
ze het huis van haar moeder 
schoon en zet ze ook daar een 
kerstboom neer. 

Ook houdt ze in de gaten of de 
zorg die voor haar moeder is 

aangevraagd geregeld wordt. En 
wie gaat de medicatie bij haar 
moeder brengen als ze zelf aan 
het kerstdiner zit?

Ook tijdens de feestdagen gaat 
het mantelzorgen door. En Sophie 
vindt het júist in deze tijd extra 
moeilijk om hulp te vragen aan 
anderen.

Mantelfoon staat óók tijdens de 
feestdagen dag en nacht voor 
mantelzorgers klaar. Voor een 
luisterend oor, hulp bij prakti-
sche vragen of advies op maat.

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS   |  www.mantelfoon.nl

Mantelfoon is hét mantelzorgsteunpunt van Rotterdam. 
Dag en nacht gratis te bereiken voor praktische vragen, 
een luisterend oor of advies op maat.

“Ik ben eerlijk gezegd blij als de feestdagen weer voorbij 
zijn, dan heb ik tenminste weer een zorg minder. Gezellig 
hoor, die decembermaand, maar het is ook best veel alle-
maal. En anderen wil ik met de feestdagen al helemaal niet 
lastigvallen met mijn sores.”

n 

bij 
ig 
e-
niet 
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Kachels voor Oekraïne
De mensen in Oekraïne vrezen de 
zwaarste winter sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Omdat Rusland 
bombardementen heeft uitgevoerd 
op energiecentrales in het hele land 
hebben veel Oekraïners geen stroom. 
In sommige steden kan het kwik 
‘s winters dalen tot -20. En dan te 
bedenken dat veel huizen door het 
oorlogsgeweld zijn verwoest. Mensen 
zitten dus letterlijk in de bittere kou, in 
kapot geschoten huizen zonder ramen. 
Om te voorkomen dat mensen dood-
vriezen, hebben de bekende Rotter-
damse actie-journalist en ambassadeur 
van Stichting LifeCenter Sander de 
Kramer en ondernemers als David van 
Kaam, bevlogen buschauffeurs en het 
Oekraïense team van Pastor Archill de 
actie ‘Kachels voor Oekraïne’ op touw 
gezet. We hebben de eerste lading 
kachels inmiddels afgeleverd. Honder-
den gezinnen kunnen nu met hun ka-
chel de winter door. Zoals Julia uit de 
stad Boucha, die bij de aanval van de 
Russen haar man heeft verloren. Als 
weduwe met haar 7-jarige dochtertje 
Masja woont ze in een kapotgeschoten 
huis zonder ramen. Toen ze de kachel 
in ontvangst nam, liepen de tranen 
over haar wangen. “Het is meer dan 
een kachel. Het ontroert me dat we 
niet worden vergeten. We staan er niet 
alleen voor.”
We gaan ervoor om zoveel moge-
lijk kachels in Oekraïne te brengen. 
Dankzij de inzet van onze geweldige 
chauffeurs en transportbedrijven kun-
nen we kachels aan de meest kwets-
bare gezinnen blijven leveren. Samen 

helpen we hen de winter door. Als u 
wilt doneren maak een bedrag over op 
rekeningnummer:NL66 RABO 0171 
0263 57 t.n.v. Stichting LifeCenter 
(ANBI) met de vermelding “Kachels 
voor Oekraïne”.
Voor vragen of meer informatie: 
kachelsvooroekraine@gmail.com

Wim van Prooien
Ik las in de Oud Rotterdammer van 4 
oktober jongsleden het artikel over het 
Witte Dorp. Ik heb daar fijne herin-
neringen aan. Mijn eerste vriendje 
woonde daar in de Karveelstraat 23, 
Wim van Prooien. Hij had twee zussen 

en een broertje. Zijn vader was bus-
chauffeur. Terugkijkend op mijn leven 
is je eerste liefde een mooie, spontane 
eerlijke tijd geweest. Ben benieuwd: 
hoe is zijn leven gegaan?

mevr. I Malfait-Tom
immemalfait46@gmail.com

Café Populair
Ik ben op zoek naar foto’s van café 
Populair Jonkerfransstraat. En van 
barman Aad Hogendoorn., aren 60.

Aad Verhulst
a.verhulst1@gmail.nl

Grammofoonplaten gezocht
Wij zoeken grammofoonplaten en 
-plaatjes. Die draaien we voor onze 
senioren. We zoeken platen en plaatjes 
uit de jaren 1950 tot en met 1970. 
Geef even een belletje naar tel.nr. 
06-20205171 om ze bij U op te halen. 
Hartelijke dank hiervoor.

Maribell
dallau37@gmail.com

Henny Giesbers
Ik ben op zoek naar Henny Giesbers. 
Wij moesten beide in militaire dienst 
omstreeks 1961. Henny woonde op 

de Essenburgsingel of -straat, dit weet 
ik niet zeker. Ook kwam Henny met 
zijn zusje en broer bij mijn vader in 
de dansschool van John van Gool, 
Goudseweg 8-10 Rotterdam.

Jos van Gool
j.gool28@upcmail.nl

LP’s tamboer- en trompetter-
korps AHOY
Ik ben op zoek naar 2 LP’s van 
tamboer- en trompetterkorps AHOY 
gemaakt 1973 of 1974 als u er niets 
mee doet zou ik ze graag hebben. ik 
heb zelf de opnamen mee gemaakt 
ik ben Hans Heynemans en sta op de 
hoes en ook mijn zwager staat erop

Hans Heynemans
hheynemans1@gmail.com

Dive in Pub
Graag zou ik wat willen weten over 
de oude Dive in Pub op het Stadhuis-
plein, Ik ben geboren in 1956. Foto’s 
oude klanten enzovoorts, alle informa-
tie is welkom.

Rudy vd Ven
rvdven2008@hotmail.com

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

Zondagmiddagsoos over 
winterverhalen
Op 18 december is er weer een Zondag-
middagsoos in De Banier, Banierstraat 1 
in Rotterdam-Noord. Thema is dit keer 
Winterverhalen. Het wordt een middag 
over ijspret en sneeuwstormen, koude 
handen en hete chocolademelk. We 
verwarmen ons met theater, gedichten, 
muziek, verhalen en dans. Aanvang:14.00 
uur, entree 2 euro (incl. koffie, thee en 
iets lekkers). Informatie: 06-53923760 
of info@theaterwerkplaatsouwerotten.
nl De Zondagmiddagsoos maakt deel uit 
van het project Podium Ouwe Rotten, 
een initiatief van Theaterwerkplaats voor 
Ouwe Rotten, Kunst4All en SOL Samen 
Ondernemend Leren.

Foto’s Watersnood-
ramp

Heeft u nog foto(’s) van de 
Watersnoodramp van 1953? 
Museumwoning Tuindorp 
Vreewijk wil volgend jaar 
aandacht besteden aan de 
Watersnoodramp, die dan 70 
jaar geleden plaats heeft ge-
vonden. Gezocht zijn foto’s 
van deze ramp en met name 
van Tuindorp Vreewijk. 
Verhalen zijn ook welkom. 
info@museumvreewijk.nl 
of 06 372.626.96 (woens-
dag ook 11.00-16.00: 010 
2231286) Zie: http://www.
museumvreewijk.nl

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Rotterdam 
Haven

rondvaart
75 minuten

Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

of maak een

31 december 2022

New Years 
Eve Cruise

Dichterbij het Nationaal Vuurwerk kan je niet komen!

BOEK 
NU!
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De ster van Bethlehem
Naast de ouderwetse gezelligheid 
thuis kijk ik met veel plezier terug 
naar het kerstspel ‘De ster van Bethle-
hem’ waarin ik als 9 -10 jarig meisje 
mocht meespelen. Ik was het enige 
kind in de rolbezetting, verder speel-
den er allemaal volwassenen in mee.
Maar ik heb er enorm van genoten, de 
leuke sfeer op de repetities, waarvan 
ik er altijd meer een paar hoefde mee 
te doen omdat ik een klein rolletje 
had, ik hoefde maar 2 x op te komen 
met een paar zinnetjes.
Mijn oude pop heeft nog eens mogen 
functioneren als kindje Jezus. De 
uitvoeringen waren geweldig, mooie 
kostuums en professionele make-up. 
We speelden het spel in kerken in 
Rotterdam en ook herinner ik me een 
keer dat we speelden in een soort 
tehuis waar ook mensen in bedden en 
rolstoelen naar ons kwamen kijken. 
Aan het eind van het spel stonden we 
allemaal hand in hand en zongen Ere 
zij God, en iedereen in de kerk zong 
staande mee, hoewel ik vanuit huis 
niet kerks was opgevoed maakte dat 
enorme indruk op me.
Na een paar jaar te hebben meege-
speeld werd ik te groot voor de rol en 
was nog te klein voor een andere rol 
dus was het voor mij voorbij, jam-
mer, wat had ik graag eens een engel 
gespeeld, alleen al om het prachtige 
kostuum, maar het is en blijft voor mij 
allemaal onvergetelijk.
Helaas heb ik in een overdreven 
opruimwoede het programmablaadje 
weggegooid waarop alle namen van 
de spelers stonden vermeld. Ik stond 
onderaan ‘Meisje met lantaarn – Ria 
Laport’. Zou iemand dit nog in bezit 
hebben dan zou ik daar enorm blij 
mee zijn, al was het maar een kopie.

Maria Rolloos
freule.maria@gmail.com

Omgevallen kerstboom
We woonden aan het Eiberpad 21. Het 

zal rond het jaar 1950 zijn geweest. 
Ieder jaar bracht mijn vader een 
kerstboom mee. En die werd dan 
opgetuigd met gekleurde lampjes en 
mooie zilverkleurige ballen, engeltjes, 
paddenstoeltjes, mooie piek boven in 
de boom enzovoorts. Dat gebeurde 
dan ’s avonds. Wij lagen dan op bed, 
maar slapen konden we niet. Als m’n 
vader dan de boom mooi had gemaakt 
mochten we even komen kijken. 
Geweldig vonden we het.
Maar nu komt het. Ik had twee inva-
lide broers en die wisten precies waar 
ze zich vast hielden met lopen. Zo ook 
op die avond dat het gebeurde… M’n 
broer greep mis en viel tegen de kerst-
boom. Alles op de grond. M’n moeder 
zei: “Dit is de laatste kerstboom die in 
huis komt!”
Ik en mijn twee oudere zusjes begre-
pen het wel, maar we vonden het niet 
leuk. Het volgende jaar kreeg ik een 
klein kunstboompje, mooi opgetuigd 

met chocolade- en suikerkerstkransjes 
en kleine balletjes.
De huisarts kwam langs, want er lag 
iemand ziek op bed. Toen hij z’n 
werkbezoek er op had zitten vroeg 
hij m’n moeder om een schaar. Wij 
keken vreemd op. Wat moest hij daar 
nu mee? Nou, hij liep naar m’n kerst-
boompje en knipte er kransjes uit. E 
zei: “Die eet ik lekker op onderweg.”
M’n moeder en oudere broers hadden 
de grootste lol: een kale boom! Ik 
vond het niet zo leuk, maar denk er 
toch ieder jaar aan terug.
Ik hield m’n eigen kunstboompje. M’n 
moeder versierde toch ieder jaar het 
huis met takken en ballen erin aan de 
muren en boven de spiegel. Het was 
toch kerstfeest bij ons thuis. Met lek-
ker eten, spelletjes doen en zingen.
Toen ik zelf getrouwd was nodigde ik 
ze allemaal bij mij uit om te komen 
eten. M’n vader was toen al overleden. 
Maar ieder jaar denk ik weer aan de 

kerstboom die omviel.

Jannie Eering-den Hartog
tel. 0186-785028

Kerstverhaaltje
Mijn mooiste herinnering is van zo’n 
60 jaar geleden toen ik een meisje 
van 6 was. Met mijn Moeder op de 
tram naar de Coolsingel om de Kerst 
etalages van de Bijenkorf te gaan 
kijken. Mijn handje stevig vastgehou-
den door Moeders want het was heel 
erg druk. Wij waren niet zo groot dus 
stonden meestal vooraan. Ik weet van 
veel lichtjes en kleuren en beweging, 
levensecht in mijn beleving. Maar…. 
Toen ik naar meer details zocht ben 
ik eens rond gaan vragen en eigenlijk 
niemand weet waar ik het over heb! Is 
het mijn fantasie geweest of wat? Zie 
die eekhoorntjes nog rondhuppelen! 
Hoop dat iemand mij uit de droom kan 
helpen of liever, het in stand houden!

Minder spectaculair is de kerstboom 
thuis met echte kaarsjes erin want die 
snoeren had je nog niet. Als de kaars-
jes aan gingen stond mijn moeder 
ernaast met een emmer water!
Allebei mooie herinneringen aan!

Lenie Drenth

Kerst en beloning
In de jaren 80 werden met kerstmis 
de kerstgratificaties uitbetaald en de 
nieuwe lonen voor de werknemers 
voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. 
Nu was daar al een heel carrousel 
van meningen van werknemer en 
manipulatie van de werkgever aan 
vooraf gegaan, om ieder het zijne 
te laten krijgen. Vaak eindigde het 
touwtrekken in een teleurgesteld jong 
koppel medewerkers, dat dan ook een 
paar weken later hun ontslag indiende 
en naar andere met deze praktijken 
bekende concurrenten vertrokken. 
De kerstkransen en flessen wijn die 
de medewerkers naast de rollade of 
kerstbout hadden genoten, konden 
deze praktijken niet voorkomen. Ik 
was dan de volgende maanden weer 
bezig nieuwe mensen op te leiden en 
te zoeken, met als gevolg dat alleen 
de advertentieafdeling van het AD er 
beter van geworden was. Het gevolg 
van deze praktijk was dat nadat het 
bedrijf verkocht was en ik zelf een be-
drijf startte, ik deze harde les geleerd 
had over de loononderhandelingen. 
Traktaties over het hele jaar spreiden 
scheelde veel buikpijn.

Rinus Anker
Berkenwoude

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

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van het oude theater in DOR van vorige keer wil ik graag wat toevoegen. Wat is er in dat deel 
van Rotterdam, waar ik geboren ben in de Wieringerstraat en opgegroeid, toch veel veranderd. Langs het ”landje” met 
wilde bloemen en kruipgras en op de achtergrond het Witte Dorp liep ik als kind naar de kleuterschool in de Jager-
slaan. Op jonge leeftijd ging ik al mee naar een ballet voorstelling in de oude Schouwburg aan de Aert van Nesstraat in 
Rotterdam. De magie van het theater is bij mij nooit meer verdwenen. Dus, wat een verrassing toen er een heus theater 
op Zuid werd gebouwd. Weg was het wilde plantengebied aan de rand van Zuid, maar wat een andere wereld ging er 
open binnen de muren van de Schouwburg! Voorstellingen waaronder het toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne Frank’ 
(uit respect voor de families geen applaus). De musical Hair en een opera komen zo in mijn herinneringen op. Ook 
het proeven “backstage” en op het toneel staan is mij bij gebleven. Ter gelegenheid van de pensionering van Mej. den 
Daas, directrice van de toenmalige 
Kweekschool voor de opleiding tot 
kleuterleidster, hebben docenten 
en leerlingen de opera Dido en Ae-
neas van Henry Purcell, onder re-
gie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.
com

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

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

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

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:



Tante Postbus 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.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. duizend maal duizend; 7. medicijn met omhulsel; 12. vruchtennat; 13. ambitie (ijver); 14. kledingstuk; 15. te koop (afk.); 
17. signaal (teken); 19. kraaiachtige vogel; 21. buitengewoon onderwijs (afk.); 22. paling; 24. iemand in dezelfde situatie; 
27. bekeuring; 28. koffiebezinksel; 30. gevangen verblijf; 31. griezelig; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsport; 33. 
asvaas; 35. Latijns-Amerikaanse dans; 37. bloeimaand; 38. fiets; 41. tennisterm; 42. plaats in Friesland; 44. glibberig; 
46. Indonesisch eiland; 47. rivier in Spanje; 48. verdrietig (triest); 49. verdragsorganisatie (afk.); 50. hondenras; 52. ka-
beljauwsoort; 54. deel van een bruidsjurk; 56. bevel aan een hond; 58. patiënten controle achteraf; 61. Europeaan; 62. 
gezicht (Bargoens); 64. zwarte kleverige stof; 65. gentleman; 67. Electric Light Orchestra (afk.); 68. withandgibbon; 70. 
zwemvogel; 72. roem; 73. van porto voorzien; 76. koordans; 77. met name (afk.); 78. inwendig orgaan; 79. gemalen 
graan; 81. personal computer (afk.); 82. Leidse onderwijs instelling (afk.); 83. verdieping; 84. nachtroofvogel; 86. draaien 
(wenden); 87. risicovol.

Verticaal
1. stierenvechter; 2. den lezer heil (Lat. afk.); 3. kledingstuk; 4. Duits automerk; 5. havenstad in Frankrijk; 6. open ruimte in 
een gebouw; 7. dodelijke virusziekte; 8. plezier; 9. kledingstuk; 10. klein kind; 11. staathuishoudkundige; 16. voertuig; 18. 
Internationaal Olympisch Comité (afk.); 20. deel van een naald; 21. bieding; 23. enigszins warm; 25. hard doorschijnend 
materiaal; 26. vogelverblijf; 27. deel van het lichaam; 29. rang bij de politie; 32. zee tussen Azië en Amerika; 34. troefkaart; 
36. vrouwelijk zoogdier; 37. in de grond levend zoogdier; 39. rivier in Gelderland; 40. naderhand; 42. gokken (riskeren; 
43. ooievaar; 45. doctorandus (afk.); 46. deel van het zitvlak; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. houten drinkbeker; 
54. tussen licht en donker; 55. melkklier; 56. familielid; 57. ver (in samenst.); 59. berggeel; 60. literair product (vers); 62. 
pesten; 63. geaderd gesteente; 66. lidwoord; 67. tijdperk; 69. klein hertje; 71. namaak; 73. sportief; 74. vochtig door zweet; 
75. deel van gelaat; 78. afgemat; 80. streling met de tong; 82. militaire rang (afk.); 85. muzieknoot.

De oplossing van de puzzel van vorige keer had een hoog Sinterklaas-gehalte en luidde:

Zie de maan schijnt door de bomen

Velen stuurden weer de goede oplossing in. En uit al die inzendingen lootten wij drie prijswinnaars die ieder een 
waardebon van 30 euro krijgen toegezonden van restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij 
de huur van een bowlingbaan of fluisterboot. Winnaars zijn: mevr. Vollaard-Vink, Leen de Ligt en J.M. Scheepbou-
wer.

Voor de nieuwe puzzel hebben we een andere prijs. We verloten 
vijf exemplaren van het boek ‘Poffen’ over het Noordereiland in 
Rotterdam.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing van de puzzel voor woensdag 21 december 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

42 61 11 28 59 67 48 50 31

4 55 45 70 3 22 13 87 35

7 20 49 73 66 86 83 26 30 72 51 62 57 6 ?

Horizontaal 1. duizend maal duizend; 7. medicijn met omhulsel; 12. vruchtennat; 13. ambitie (ijver); 14.
kledingstuk; 15. te koop (afk.); 17. signaal (teken); 19. kraaiachtige vogel; 21. buitengewoon onderwijs
(afk.); 22. paling; 24. iemand in dezelfde situatie; 27. bekeuring; 28. koffiebezinksel; 30. gevangen ver-
blijf; 31. griezelig; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsport; 33. asvaas; 35. Latijns-Amerikaanse
dans; 37. bloeimaand; 38. fiets; 41. tennisterm; 42. plaats in Friesland; 44. glibberig; 46. Indonesisch
eiland; 47. rivier in Spanje; 48. verdrietig (triest); 49. verdragsorganisatie (afk.); 50. hondenras; 52. kabel-
jauwsoort; 54. deel van een bruidsjurk; 56. bevel aan een hond; 58. patiënten controle achteraf; 61.
Europeaan; 62. gezicht (Bargoens); 64. zwarte kleverige stof; 65. gentleman; 67. Electric Light Orches-
tra (afk.);  68. withandgibbon; 70. zwemvogel; 72. roem; 73. van porto voorzien; 76. koordans; 77. met
name (afk.); 78. inwendig orgaan; 79. gemalen graan; 81. personal computer (afk.); 82. Leidse onderwijs
instelling (afk.); 83. verdieping; 84. nachtroofvogel; 86. draaien (wenden); 87. risicovol.

Verticaal 1. stierenvechter; 2. den lezer heil (Lat. afk.); 3. kledingstuk; 4. Duits automerk; 5. havenstad
in Frankrijk; 6. open ruimte in een gebouw; 7. dodelijke virusziekte; 8. plezier; 9. kledingstuk; 10. klein
kind; 11. staathuishoudkundige; 16. voertuig; 18. Internationaal Olympisch Comité (afk.); 20. deel van
een naald; 21. bieding; 23. enigszins warm; 25. hard doorschijnend materiaal; 26. vogelverblijf; 27. deel
van het lichaam; 29. rang bij de politie; 32. zee tussen Azië en Amerika; 34. troefkaart; 36. vrouwelijk
zoogdier; 37. in de grond levend zoogdier; 39. rivier in Gelderland; 40. naderhand; 42. gokken (riskeren;
43. ooievaar; 45. doctorandus (afk.); 46. deel van het zitvlak; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53.
houten drinkbeker; 54. tussen licht en donker; 55. melkklier; 56. familielid; 57. ver (in samenst.); 59. berg-
geel; 60. literair product (vers); 62. pesten; 63. geaderd gesteente; 66. lidwoord; 67. tijdperk; 69. klein
hertje; 71. namaak; 73. sportief; 74. vochtig door zweet; 75. deel van gelaat; 78. afgemat; 80. streling
met de tong; 82. militaire rang (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

-

Kaarsjes

Mijn zus Cock en ik waren altijd al kerstfanaten. 
Kerstbomen en wat daarbij te pas komt was onze 
interesse, beginnend direct na Sinterklaas. De 
man was nog niet weg of de kerstbomentijd brak 
aan.
In december 1943 speelde dit verhaal. Cock en 
ik waren toen 14 en 11 jaar oud. Het was in de 
oorlog en er was aan van alles gebrek. Er werd 
veel in de rij gestaan om aan eten enzovoorts te 
komen. En nu wilden wij, Cock en ik, toch wel 
ook kaarsjes in de kerstboom. (Het was nog in het 
pre-kerstboomlichtsnoer-tijdperk.) Dus moesten 
we daar zelf op uit. Kaarsjes waren maar spora-
disch te koop.
Toen we van een tante hoorden dat bij Slijk op de 
Kruiskade, bekend van de slogan ‘ Neen, ik heb 
niet gestolen, Slijk heeft het zo goedkoop’, kaars-
jes te koop waren, gingen we daar onmiddellijk 
samen op af. En ja hoor: kaarsjes! Je kreeg er drie 
per persoon.
Ziezo, de eerste twaalf kaarsjes waren binnen 
(2x3x2), want wij vervoegden ons bij alletwee de 
verkoopsters.

Op weg naar huis kwamen wij langs Galeries Mo-
dernes, een noodwinkel aan de Walenburgerweg, 
waar we voor alle zekerheid ook kaarsjes gingen 
zoeken. Met de roltrap naar boven. Veel was er 
ook niet te koop, ozdat er nogal wat lege toonban-
ken en kastjes waren. Een blijkbaar niet helemaal 
leeg kastje trok de aandacht van een man en jawel 
hoor, hij zocht ook kaarsjes en had een doosje 
ontdekt achterin. Het enige doosje . Gelukkig liep 
hij weg om een verkoopster te zoeken. Wij ook, 
maar met het doosje natuurlijk!
Toen de man (en wij ook) ieder een verkoopster 
hadden gevonden, eiste de man dat hij de kaarsjes 
kreeg. Neen dus. Toen deze poging niet lukte, 
wilde hij delen. Waarop wij zeiden dat hij als hij 
het doosje zou hebben dat toch ook niet zou doen.
Zonder de kerstgedachte, maar met kerstkaars-
jes gingen wij tevreden naar huis. Het waren 
gekleurde, gedraaide kaarsjes. Wel twintig. We 
zijn nu oud en hebben al die jaren ook geen spijt 
gekregen van ons inkoopbeleid…

Dick van Dipte
Oostvoorne
tel. 0181-483563

Van Nellefabriek

Hiermee reageer ik op het artikel ”Oom Jo ontwierp Witte Dorp”, door Rein Wolters. Daarin wordt 
gesteld dat Jo van den Broek o.a. de Van fabriek Nelle heeft ontworpen. Naar mijn weten, zo heb ik 
het geleerd en heb het ook nog eens nagekeken, is het complex ontworpen door architecten Ir. J.A. 
Brinkman en L.C. van der Vlugt.

Martin de Jong 
4martien6@gmail.com 
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Horizontaal 1. duizend maal duizend; 7. medicijn met omhulsel; 12. vruchtennat; 13. ambitie (ijver); 14.
kledingstuk; 15. te koop (afk.); 17. signaal (teken); 19. kraaiachtige vogel; 21. buitengewoon onderwijs
(afk.); 22. paling; 24. iemand in dezelfde situatie; 27. bekeuring; 28. koffiebezinksel; 30. gevangen ver-
blijf; 31. griezelig; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsport; 33. asvaas; 35. Latijns-Amerikaanse
dans; 37. bloeimaand; 38. fiets; 41. tennisterm; 42. plaats in Friesland; 44. glibberig; 46. Indonesisch
eiland; 47. rivier in Spanje; 48. verdrietig (triest); 49. verdragsorganisatie (afk.); 50. hondenras; 52. kabel-
jauwsoort; 54. deel van een bruidsjurk; 56. bevel aan een hond; 58. patiënten controle achteraf; 61.
Europeaan; 62. gezicht (Bargoens); 64. zwarte kleverige stof; 65. gentleman; 67. Electric Light Orches-
tra (afk.);  68. withandgibbon; 70. zwemvogel; 72. roem; 73. van porto voorzien; 76. koordans; 77. met
name (afk.); 78. inwendig orgaan; 79. gemalen graan; 81. personal computer (afk.); 82. Leidse onderwijs
instelling (afk.); 83. verdieping; 84. nachtroofvogel; 86. draaien (wenden); 87. risicovol.

Verticaal 1. stierenvechter; 2. den lezer heil (Lat. afk.); 3. kledingstuk; 4. Duits automerk; 5. havenstad
in Frankrijk; 6. open ruimte in een gebouw; 7. dodelijke virusziekte; 8. plezier; 9. kledingstuk; 10. klein
kind; 11. staathuishoudkundige; 16. voertuig; 18. Internationaal Olympisch Comité (afk.); 20. deel van
een naald; 21. bieding; 23. enigszins warm; 25. hard doorschijnend materiaal; 26. vogelverblijf; 27. deel
van het lichaam; 29. rang bij de politie; 32. zee tussen Azië en Amerika; 34. troefkaart; 36. vrouwelijk
zoogdier; 37. in de grond levend zoogdier; 39. rivier in Gelderland; 40. naderhand; 42. gokken (riskeren;
43. ooievaar; 45. doctorandus (afk.); 46. deel van het zitvlak; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53.
houten drinkbeker; 54. tussen licht en donker; 55. melkklier; 56. familielid; 57. ver (in samenst.); 59. berg-
geel; 60. literair product (vers); 62. pesten; 63. geaderd gesteente; 66. lidwoord; 67. tijdperk; 69. klein
hertje; 71. namaak; 73. sportief; 74. vochtig door zweet; 75. deel van gelaat; 78. afgemat; 80. streling
met de tong; 82. militaire rang (afk.); 85. muzieknoot.
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EENBROEKVOLCHOCOLADE.NL
Avonturen van een mantelzorger

Veel leesplezier voor 19,95 euro
in de webshop van deze krant en bol.com
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Rotterdamse ico-
nen Maandkalen-
der 2023
De jaarlijkse maandka-
lender van Herco Kruik pakt 
ook deze keer uit met fraaie 
foto’s van Rotterdamse iconische 
gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en ac-
tuele foto’s naast elkaar dus. En ruimte om op 
elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

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

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

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

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie ontbreken: 
de Natte T-Doek! Leuk als 
cadeautje voor verjaardagen, 
jubilea of als stille hint naar huisgeno- ten. 
Theedoek in kleuren van Rotterdamse vlag met 
tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. Van 100 
procent katoen, 50x70 cm.

De Rotterdamse 
Hand in Handdoek
De enige echte Rot-
terdamse Hand in 
Handdoek! Uitgevoerd in 
groen-wit-groen. De kleuren 
van de Rotterdamse vlag dus. De 
handdoek is 40 bij 60 centimeter en is van 100 
procent katoen. Met ophanglus. Een origineel 
cadeau voor de echte Rotterdammert!

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

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

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

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

Rotterdam door de 
tijd, deel 1:
Scheepvaartkwar-
tier, Cool, Stati-
onsbuurt
Fraai fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken, van 
vervlogen tijden tot en met de we-
deropbouw na de Tweede Wereldoorlog. Met 
veel foto’s van de Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

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

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

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

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

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de 
geschiedenis vast van het 
Rotterdamse politiekorps. Hij 
deed dit aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen (of poli-
tiechefs) die leiding gaven aan 
het korps. Hij beschrijft nauwkeu-
rig hoe ze het korps door soms moeilijke tijden 
loodsten.
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Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 13 december 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv
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