
In de zestiger jaren had je 
nog winters. De winter van 
’63 was een heftige, een zeer 
lange periode van bittere kou. 
Het was één van de koudste 
winter van de 20e eeuw. Op 
vele plaatsen vroor het bijna 
3 maanden achtereen. De 
Elfstedentocht van 1963 was 
legendarisch. Door mijn jonge 
leeftijd heb ik er destijds niet 
veel van meegekregen maar 
iedereen kent de beelden 
van de verkleumde Reinier 
Paping die in 10.59 uur bij 
-18° C op de Bonkevaart his-
torie schreef. Reinier met z’n 
mooie mutsje. “Kou zit tussen 
je oren, dus je kunt maar be-
ter iets warms opzetten” zei 
hij, wat een kanjer!

De jeugd van Rotterdam vermaakte 
zich op een andere manier. Sleeën was 
een heerlijk tijdverdrijf. We trokken in 
drommen naar ‘ de hol’ aan de Willem 
Ruyslaan in Kralingen. 

Vette pech
Honderden keren daalden we af. Al 
waren de voeten en handen ver-
kleumd, de pret kon nergens door 
worden gedrukt. Onder aan de hol liep 
de rijbaan van de Rubensstraat. Met 
hoge snelheid gleden we daar vaak 
door over het beijzelde plaveisel. Het 
kwam wel eens voor dat een slee in 
aanvaring kwam met een glibberende 
auto, vette pech.

Sneeuwballen
Sneeuwballen gooien was natuurlijk 
ook altijd populair. Ik kan me nog her-

inneren dat we op het grasveld voor 
ons huis zo’n “gevecht” hadden. Daar 
kwam een vuilniswagen aanrijden, 
Baldadig kneedde ik bal, legde aan, 
wierp en terwijl ik dat deed zag ik dat 
de chauffeur zijn raampje open had. 
Als in een soort slow motion zag ik de 
sneeuwbal positie kiezen en een frac-
tie voor de inslag had ik al door dat 
hij naar binnen zou zeilen. Pats, een 
voltreffer. Geschrokken ben ik toen 
hard weggerend. Als ik tegenwoordig 
de term “Lucky shot” hoor denk ik 
altijd aan die voltreffer.

Friese doorlopers
Ik had dus een vaste hand van 
sneeuwballen gooien in tegenstelling 

tot schaatsen. Dat was nooit mijn 
ding. We hadden eenvoudig geen 
geld voor goeie schaatsen. Ik krijg 
van een oom een paar derde hands 
Friese doorlopers, ik hoor mijn opa 
nog met een zwaar Rotterdams accent 
zeggen, “daar kejje op je kont mee 
naar Keulen rije”. Ik heb ook ooit eens 
van die glij-ijzers gehad. Die moest 
je met een sleutel onder je schoenen 
vastzetten. Moet je eens proberen die 
dingen stevig onder je kaplaarzen te 
schroeven. Nee, dat werkte totaal niet. 
Ik had door het slechte materiaal een 
stevige achterstand bij mijn buurtge-
noten opgelopen met als gevolg dat ze 
mij links en rechts voorbij zoefden op 
de Kralingse Jodensloot.

Noren op de groei
Toen ik een jaar of 9 was gaf de Sint 
mij hockeyschaatsen. Dat ging een 
stuk beter. Mijn zus en ik wilden 
altijd graag lid worden van de “ijsclub 
Kralingen” maar, je raadt het al, daar 
hadden we geen geld voor. Tijdens 
mijn middelbare school periode heb 
ik van eigen gespaard geld nog veel 
te grote noren gekocht. “Daar kon je 
nog ingroeien” zei men, dat was zo’n 

uitspraak die in ons gezin voor veel 
kleding gold. Míjn voeten groeiden 
niet veel meer, “dan doe je een krant 
in de punt van je schaatsen”. Ik stopte 
de zaterdageditie van het Vrije Volk 
erin en nog had ik ruimte. 

Zwikkende slagen
Tijdens de gymnastiek gingen we 
naar de ijsclub maar dat was met die 
pipo schaatsen natuurlijk niet aan 
mij besteed. Probeer je eens voor te 
stellen, een serie zwikkende slagen 
en daar kwam weer een geoefende 
voor de twintigste keer in een lage 
zit voorbij. In de snelheid wist hij me 
nog wel een tik met zijn schaatsbe-
schermer op mijn achterste te geven 
en dat doet zeer op een kouwe kont 
maar ik hoef je niets te vertellen. Mijn 
laatste ‘tocht” was op de Rottemeren. 
De heenweg ging nog wel maar terug 
hadden we wind tegen... Pffh... Ik heb 
de noren toen maar bij een ‘koek-en-
Zopie’ aan de wilgen gehangen.

Gehark
Heel veel later, ik denk dat ik al zo’n 
40 jaar was heb ik in een nostalgische 
bui bij de kringloopwinkel een paar 

hockeyschaatsen gekocht. Ik had die 
vroegere tijd geromantiseerd en over-
moedig bond ik de schaatsen onder op 
de Ringvaartplas, m’n hoofd barstte 
haast uit elkaar omdat mijn buik(je 
inmiddels in de weg zat. En ja hoor 
weer hetzelfde gehark. Ik hoorde een 
auto toeteren en ik wist meteen dat het 
voor mij was. “Laat ik de veters nog 
één keer strak aan trekken”, ik ging op 
de koude sneeuw zitten en trok meteen 
de kringloopveters kapot. Boos heb ik 
de schaatsen aan de kant gegooid en 
ben morrend huiswaarts getogen.

Punch
We hebben tegenwoordig niet zo veel 
schaatswinters meer. Een strenge 
winter zal vast nog een keer voorko-
men maar ik ga het dan heel anders 
aanpakken. Dan neem ik wel een 
Punch bij een “Koek- en-Zopie” en 
ga ik aan de Kralingse plas genieten 
van het uitzicht op de molens die zich 
aftekenen tegen de staal blauwe hemel 
of wie weet ga ik wel weer even naar 
de Rottemeren.

Martin Stikkelorum
martin.stikkelorum@gmail.com
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Sneeuwballengevecht: onschuldig wintervermaak van vroeger. Of mogen we deze winter ook nog een sneeuwballetje gooien?

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

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl  

 

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

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

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

Uitvaart compleet  € 4750,-
-  Budget 

uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart
v.a € 3850,- 

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.

IJspret voor het hele gezin.
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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)

• 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

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

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

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.

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

 088 - 676 43 89   opnieuwenco.nl
Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen, Koperstraat 31 (Prins Alexander)

NIEUW JAAR, GOEDE VOORNEMENS?
NIET ALLES HOEFT NIEUW!



Vooral die afkortingen brengen me 
in de hoogste staat van opwinding, 
een ander woord voor wanhoop. Ik 
weet absoluut het verschil niet meer 
tussen sm, ms, mms of sms. Ik leef 
in de wankele hoop dat mijn huisarts 
daar nog wel het onderscheid in weet 
te maken, anders zijn de gevolgen 
rampzalig.

Huisarts
Want ook in de gezondheidszorg heeft 
deze ontwikkeling zijn intrede gedaan. 
Hoelang is het nog maar geleden dat 
je ’s morgens, wanneer de zon nog 
maar nauwelijks boven de kim uit 
geklauterd was, een nummertje diende 
te trekken bij je huisarts om een beetje 
bijtijds aan de beurt te komen. Je deed 
dat om niet te laat op school of op je 
werk te verschijnen. Verantwoordelijk-
heidsgevoel was een van de basisele-
menten die je van huis uit mee kreeg.

Je zat dan in een overvolle wachtka-

mer (ziekenfonds)patiënten – er was 
toen nog een strikte scheiding tussen 
fonds en particulier- en werd verplicht 
naar mensen te luisteren met de meest 
afgrijselijke kwalen. Vrouwen met 
spataderen en verzakte baarmoeders 
en mannen met aambeien als trossen 
druiven die het zitten pijnlijk, of in 
een aantal gevallen zelfs onmogelijk 
maakten. Vooral de gedetailleerdheid 
van de beschrijvingen deed je met 
hoogrode oortjes in een overjarige 
Donald Duck duiken.

Kwaal
Wanneer je dan via een schraperig 
zoemertje eindelijk aan de beurt was 
om naar een dikke knie te laten kijken, 
stapte je een behandelkamer binnen 
die herkenbaar naar ether of lysol 
rook. Een in smetteloos wit geklede 
man met een achteruitkijkspiegel 
op zijn voorhoofd zat achter een 
mahoniehouten bureau en wenkte je 
met strenge vriendelijkheid verder 

te komen. Vervolgens vroeg hij je 
naar dingen die volgens jou niets met 
je kwaal te maken hadden, maar je 
probleem onmiddellijk decimeerde. 
De wonderbaarlijke remedie van de 
behandelkamer.

Digitale snelweg
Hoe anders is dat tegenwoordig. Je 
mag je al gelukkig prijzen een huisarts 
in je buurt te hebben. Het ras schijnt 
razendsnel uit te sterven. Als we re-
cente publicaties moeten geloven zijn 

we fluks op weg naar Amerikaanse 
toestanden met één medische hulppost 
op de zoveel duizend inwoners. Het 
intermenselijk contact met je arts, iets 
wat altijd als heel essentieel werd ge-
zien, verdwijnt en de digitale snelweg 
komt ervoor in de plaats. De dokter 
herkent je straks alleen nog aan je sofi-
nummer en niet meer aan je gebrek of 
mankement. Jammer, maar helaas niet 
te voorkomen, vrees ik.

We gaan straks communiceren met 

onze medische zorgverlener via e-mail 
en sms. Trouwens, daar zijn we al uit-
voerig mee bezig. Na de e-maildokter 
zit de sms-geneesheer reeds popelend 
op u te wachten.

“Dokter, ik kom zo slecht uit mijn 
woorden”.

“Waarschijnlijk een virus, mijnheer”.

Cees Bruijs
bruij868@planet.nl

Waarschijnlijk een virus
Je staat er niet dagelijks bij stil, maar zo nu en dan word je je 
bewust van het feit dat de wereld om ons heen wel een héél 
hoge technologische snelheid heeft ontwikkeld. Vooral voor 
mensen met een bouwjaar van voor de watersnoodramp van 
1953 is dat soms nauwelijks meer bij te benen. Woorden als tele-
fax, satelietverbinding en internet zijn nog maar net tot je begrip 
doorgedrongen, of je wordt alweer geconfronteerd met termen 
als gsm, chatten, e-mail, sms en twitteren. Taal die even onbe-
grijpelijk is als het Nederlands voor een Eskimo.
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Ik heb dat maar liever, een beetje over-
moedige optimistische gedachten. Dat is 
beter dan dat getob dat je overvalt als je 
’s morgens naar buiten kijkt en je ziet die 
trieste grijze ellende. Dat je denkt, ik zet 
de radiowekker uit en draai me nog maar 
eens om.

Ik blijf gewoon nog een half uurtje liggen. 
Daar krijg je ook weer spijt van want dan 
klopt je ochtendindeling weer niet meer.

Bij Radio Rijnmond, ik heb het al eens 
eerder geschreven, ik word daarmee wak-
ker maar daar kunnen ze niet meer timen. 
Ik wil wakker worden met het Nieuws 
en niet met een riedel reclame. “Het is 
één minuutje over negen”, hoor je ze dan 
opgewekt zeggen, en dan denk ik, dat is 
dan een minuutje te laat. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat ze het expres doen, je weet 
tegenwoordig toch al niet wat ze verzinnen 
om hun zender aan de man te brengen.

Ze brengen bijvoorbeeld het weerbericht 
nu aan het einde van het nieuws en vroeger 
begonnen ze ermee. Dat is van hun uit 
gezien ook verstandig want als ik vroeger 
Ed Aldus, ik neem aan dat je die naam zo 
schrijft, had aangehoord dan zette ik hem 
meteen uit. Want van dat nieuws, alles 
beter dan reclame natuurlijk, word je ook 
bepaald niet vrolijk. Er zijn altijd boerderij-
en afgebrand, tieners van onder de zestien 
met messen, al dan niet na het doden of 
verwonden van de tegenstander, gearres-
teerd, of politiemensen of ambulanceperso-
neel met hekken en fietsen belaagd.

Die vuurwerkgekte, mensen, wie durft daar 
eens een einde aan te maken?

Dit jaar was er een soort onduidelijk 
verbod, ook bij mij in de Hoeksche Waard, 
nou, mijn hond, een stoere jongen, zat 
gek van angst op mijn schoot met zijn 

veertig kilo zoals het knalde en knetterde 
om ons heen. We hebben in onze geliefde 
maatschappij een enorme groep idioten 
die OVERAL schijt aan heeft en we heb-
ben domweg geen middelen om daar iets 
aan te doen. Moeten we ons daar nou bij 
neer leggen? Zeggen, jammer, maar zo is 
het nu eenmaal? Politie en brandweer en 
zorgpersoneel, dat ons komt verzoeken om 
op te houden met er een teringzootje van 
te maken, of die de boel komen blussen of 
de gewonden afvoeren, met vuurwerkbom-
men waar Poetin nog u tegen zou zeggen 
bestoken, dat normaal vinden? Oh fijn, het 
Marokkaans voetbalelftal heeft gewonnen, 
hoera, de halve stad staat in brand, wat 
hebben we toch een heerlijke multicultu-
rele samenleving? En kom me niet aan met 
uw politiek correcte gelul, want het is een 
onbeheersbare ramp en ik vind Aboutaleb 
een kanjer van een burgemeester. En het 
Nederlandse tuig is net zo erg.

Ik was een beetje zonnig en optimistisch 
begonnen aan dit stukje vanwege een 
mooie dag vorige week. Maar ja, na vieren 
begon het alweer te regenen.

Maar koud wil het nog steeds niet worden, 
koren op de molen van de onheilsprofeten 

met hun Opwarming van de Aarde. Die is 
dan kennelijk nogal plaatselijk want half 
Amerika is bevroren.

Er is wel wat aan de hand hoor, met die 
aarde. Zie de foto’s van die Skigebieden, 
met zo’n armzalig streepje kunstsneeuw 
door grasgroene dalen. Het is gewoon

geen gezicht.

‘t Kan vriezen, 
‘t kan dooien

Vorige week trof ik opeens een droge dag. Ik neem aan u ook. Een 
grotendeels blauwe lucht, lang niet gezien, met hier en daar wolkjes. En 
een lekker zonnetje, nog wel heel laag staand, hetgeen lastig is bij het 
autorijden, maar je werd er toch vrolijk van. Ach ja, dacht ik, het blijft 
’s avonds alweer een beetje langer licht, we zijn op weg naar de lente. 
Voor je het weet zitten we alweer aan de nieuwe haring. fo
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.dejongintra.nl/riviercruises
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 riviercruises

vanaf p.p.

€ 8897-daagse riviercruise met vertrek vanuit Arnhem
De romantische Rijn met een vleugje Moezel

vanaf p.p.

€ 729 7-daagse riviercruise met vertrek vanuit Arnhem
Nederland en België

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

vanaf p.p.

€ 7398-daagse riviercruise met vertrek vanuit Rotterdam
Rijncruise

vanaf p.p.

€ 3695-daagse riviercruise met vertrek vanuit Rotterdam
Paascruise Nederland en België

vanaf p.p.

€ 7297-daagse riviercruise met vertrek vanuit Arnhem
Door vier Hollandse provincies

Vraag nu
onze nieuwe 

brochure 
aan

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,- 

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.



Ken je dit nog? 
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Ken je dit nog? Een bekend gezicht uit het Koninklijk Huis is present bij de opening van een groot 
evenement in Rotterdam. Weet u welk? Was u daar zelf ook? Wat herinnert u er zich nog van? We zijn 
weer benieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Schrijf ze ons, zodat we ze kunnen delen met alle le-
zers. Schrijven kan naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto uit te 
vergroten en nog beter te bekijken.  

Jan de Goeij: “Aan deze foto heb ik veel herin-
neringen. Ik ben namelijk de middelste schutter. 
Ik was toen werkzaam bij het Bureau Vuurwa-
penopleiding. De schietbaan op deze foto is 
één van de drie ondergrondse schietbanen in de 
kelder van het politiebureau Boezembocht aan 
de Veilingweg in Rotterdam. Een mooi complex 
met naast de drie nieuwe schietbanen een grote 
sporthal en twee dojo’s. Tevens kregen we nog 
de beschikking over een houten oefenpand waar 
getraind kon worden in confl ictbeheersing en 
benaderingstechnieken. Een enorm verschil 
met de vorige trainingslocatie. Dat was een 
schietbaantje onder het politiebureau Noord aan 
de Prins Frederik Hendrikstraat. En verder nog 
de oude schietbaan Kralingen. Aan de Boezem-
bocht ging daarna de ontwikkeling op het gebied 
van geweldsbeheersing snel. De trainingen 
bestonden niet meer uitsluitend uit schietoefe-
ningen. Daarnaast kwamen de oefeningen in 
het oefenpand, de benadering van auto’s en de 
training in aanhoudings- en zelfverdedigings-
technieken. Vandaar de naam van het bureau In-
tegrale Beroepsvaardigheids Trainingen, bij alle 
collega’s bekend als het I.B.T.. De trainingen in 
het oefenpand waren af en toe behoorlijk heftig. 
Hierbij speelde een docent de ‘verdachte’ en een 
docent begeleidde de oefeningen. De bedoeling 
was natuurlijk om zo dicht mogelijk de praktijk 
te benaderen. Dat is me een paar keer zodanig 
goed gelukt dat een collega die mij moest aan-
houden een kniestoot op mijn ribben uitdeelde. 
Gelukkig had ik mijn veiligheidsvest aan zodat 
de impact een beetje werd verdeeld. Gekneusde 
rib. Overigens was dit een terecht optreden 

gezien mijn houding en agressieve gedrag. Maar 
de collega’s in de frontlinie op straat lopen veel 
meer risico op (ernstiger) letsel. Dus hoe reëler 
de oefensituatie, hoe groter de kans op adequate 
reacties in de praktijk. We trainden ook met 
‘verfwapens’; pistolen identiek aan het echte 
dienstpistool waarmee patronen met kleurstof 
konden worden afgeschoten. Blauw gekleurd 
en er kon onmogelijk scherpe munitie mee 
worden afgevuurd. Zaak dat je als tegenspeler 
een gezichtsmasker en een speciaal vest droeg. 
Het was dan wel oefenmunitie, maar een schot 
op de blote huid was niet echt prettig. Dit alles 
resulteerde uiteindelijk in de verplichting voor 
vuurwapendragenden om vier keer per jaar deze 
trainingen te volgen en er kwam een periodieke 
schiettoets en een theoretische toets gewelds-
beheersing, waarin de kennis van de in de 
Politiewet opgenomen bepalingen over geweld 
door de politie wordt getoetst. We verzorgden 
ook specifi eke trainingen zoals aanhoudingspro-
cedures met de Hondenbrigade en de geüni-
formeerde dienst in de voertuigenloods van 
de ME. Een IBT docent als pakwerker en een 
begeleidend docent.. Daarbij moet een verdachte 
die is aangebeten worden aangehouden en 
geboeid. In deze training was ook een scenario 
opgenomen waarin de hondengeleider getroffen 
is door pepperspray, ingezet door een collega. 
Kort na de invoering van pepperspray kwam het 
nogal eens voor dat een collega in de hitte van 
de strijd besmet werd met pepperspray. Gevolg: 
pijn in de ogen, ogen niet kunnen openen en een 
brandende pijn. Ik kan ervan meepraten. Over-
komt dit een hondengeleider dan is de hond het 

volgende en misschien wel eerste probleem. Dus 
zaak dat een collega de geleider bij de rechter-
hand pakt, want de hond loopt links.hem/haar, 
naar de hondenauto begeleidt en de kennel in de 
auto opent, zodat de geleider de hond daarin kan 
commanderen. Tijdens deze oefening opende de 
begeleidende collega echter de verkeerde kennel 
met een politiehond ‘op rust’ erin. Gevolg: hond 
los tussen 30 collega’s en twee pakwerkers en 
nu maar afwachten wie de hond als eerste prooi 
zag.. Een van de pakwerkers begon meteen 
te schreeuwen en met zijn armen te zwaaien. 
Geweldige reactie. De hond vloog direct in het 
hondenpak en bleef daaraan hangen tot hij werd 
los gecommandeerd.. Afgerichte honden zijn dol 
op het pak. Daarmee zijn zij opgeleid. Zo zie je 
maar. Het overkomt je nooit. Tot die ene keer.
Ook met de Motorbrigade deze we trainingen 
om snel te reageren als je op de motor zit en 
wordt aangevallen vanuit een gestopte auto. 
Meestal trainden we op de 100 meter schietbaan 
van de politieacademie in Ossendrecht. Toen 
deze baan echter een keer niet ter beschikking 
was waren we aangewezen op de Boezembocht. 
Via de lift zijn toen twee motorfi etsen naar de 
kelder gebracht en op de schietbaan neerge-
zet. Hoezo onmogelijk? Bij deze trainingen is 
natuurlijk schade ontstaan Schieten vanachter de 
motorfi ets als dekking. Gevolg: een gesneuvelde 
antenne en een paar keer een gat in een zijkoffer. 
Jammer, maar de trainingen hadden wel degelijk 
nut, gezien de reacties van collega’s die het 
getrainde in praktijk hebben gebracht. Al met al 
heb ik een geweldige tijd gehad als I.B.T. docent 
en ik kijk er met veel tevredenheid op terug.”

Paul van ‘t Hof: “Dit is de schietkelder van de 
politie. Het kan zijn in de kelder van het bureau 
Boezembocht, waar er een aantal zijn/waren. 
Het kan ook in de kelder zijn van bureau Noord, 
waar (vroeger?) ook twee schietbanen waren, die 
er ook ongeveer zo uitzagen. Ik ben een politie-
agent, die inmiddels 12 jaar met pensioen is. De 
zogenaamde schietbeurten waren voor mij altijd 
een beladen gebeurtenis. Ik weet, dat ik echt een 
goede schutter was en als er geen druk op gelegd 
werd, deed ik alle oefeningen zonder enig 
probleem. Ik wist, dat ik in de praktijk bij een 
eventueel schietincident naar behoren van mijn 
dienstvuurwapen gebruik zou maken. Maar dat 
werd plotseling anders, wanneer de instructeur 
zei: “Zo, we gaan nu schieten voor de TOETS.”
Die toets was uiteraard een van bovenaf opge-

legde eis. Maar in mijn hoofd werd er kennelijk 
een schakelaartje of zo anders gelegd en werd 
ik gewoon nerveus. Als je de toets niet haalde, 
mocht je vanaf dat moment geen vuurwapen 
dragen en moest het wapen dan ook inleveren. 
Dat had grote gevolgen voor je werk, want je 
mocht dan ook de straat niet meer op. En dát 
was, waar ik toch het liefste was! Ondanks die 
spanning, slaagde ik altijd voor die toets, op 
één keer na! Tijdens al die opdrachten (liggend, 
staand, knielend, van achter dekking, ver-
keerde hand en noodweer-vuur), kon je op jouw 
schietschijf de missers zien zitten. Dat hielp niet 
bij mij. Kortom, die ene keer had ik een punt te 
weinig gescoord, óf een schot op de verkeerde 
plaats: Ik was gezakt! Geen probleem joh, zei de 
instructeur. Straks even een formuliertje invul-
len, pistool inleveren en een extra schietbeurt op 
korte termijn plannen. Daarna krijg je het pistool 
gewoon weer terug. Het gaat tenslotte altijd 
goed met jou. Ja, fi jn, maar ik had de gloeiende 
P erin. De schietles was ten einde. De instructeur 
zei, dat hij even voor de grap een extra oefening 
met ons wilde doen. Hij hing helemaal in de ver-
ste hoek van de baan een van de plastic rekjes 
op, waar de nieuwe patronen in gezeten hadden. 
Dat was wit en ongeveer 10 x 4 centimeter. Wij 
helemaal diagonaal in de andere hoek. Probeer 
hem maar te raken. Alle acht de collega’s deden 
een poging, maar helaas. De instructeur zelf 
deed ook een poging, en ja, hij raakte hem. 
Hierna keken ze allemaal naar mij. Ik wilde niet 
meedoen, omdat ik net gezakt was. Nee joh, doe 
niet zo gek, ook proberen, zei de instructeur. 
Afi jn. Ik ging staan, uiterst geconcentreerd, 
én ontspannen. Met de gedachte: Hier hangt 
niets van af. Letten op de ademhaling, rustig en 
langzaam de hele hand knijpen... Verd… Raak!. 
We doen het nog een keer, zei de instructeur. 
En ja hoor: De instructeur miste, een andere 
collega raakte hem wel. En ik? Weer raak! De 
schietinstructeur keek mij een beetje onzeker 
aan, maar ik kon er niets aan doen. Tja, het 
leven zit vol raadsels en ik ben er zeker één van. 
Twee dagen later kon ik na een extra les en een 
extra schietbeurt mijn pistool weer in ontvangst 
nemen. Maar bij het zien van de foto van Ken 
je dit nog, schoot dit hele verhaal toch nog even 
door me heen.”

Lees verder in ‘Tante Post’  pagina 14.

 Oefenen in schieten en nog veel meer   
De Ken je dit nog-foto nummer 278 was een schot in de roos en 
leverde een paar hele uitgebreide reacties op. Het ging om de schie-
baan van de Rotterdamse politie. Lees de ervaringen van een aantal 
oud-politieagenten!
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€ 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

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.

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

06-27876234
DAG & NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

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!

Goede voornemens?

*

Maak een ander blij,
word vrijwilliger

Unie Van Vrijwilligers
www.uvvrotterdam.nl 

010 - 413 08 77

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

HIER HAD UW 
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

Kennismaking
Hr. 91. Jr.  Zoekt bij deze 
een vriendin van  +-  83 jaar.
Bent u ook eenzaam? 
Reageer dan:
Kroezenjd@gmail.com

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen 

de gehele EU


 

Senioren-verhuizingen
 
met  zorg en aandacht   

10% korting
 

 



Mijn vrouw heeft drie kinde-
ren uit een eerdere relatie en 
ik een; samen hebben we ook 
een kind. Wij vragen ons af 
wie, wanneer erft. We zouden 
het vervelend vinden wan-
neer er verschillen zouden 
zijn. Misschien zijn onze 
huwelijkse voorwaarden met 
koude uitsluiting een compli-
cerende factor; omdat ik veel 
meer bezit dan mijn vrouw. 

Het samengestelde of mozaïek gezin 
vraagt van de echtgenoten of partners 
vaak extra inspanningen om hun nala-
tenschap zo goed mogelijk te regelen 
en ook nog eens zo dat het past bij de 
relatie met de verschillende kinderen 
en de vermogensposities van beide 
echtgenoten/partners. Het uitgangs-
punt van het erfrecht volgens de wet 
is het echtpaar dat kinderen krijgt en 
een leven lang samen blijft en dat 
ook nog eens in goede harmonie met 
elkaar en met hun kinderen. De reali-
teit is echter anders; veel huwelijken 
eindigen in een echtscheiding en de 
harmonie is soms ver te zoeken.

Wat ook de situatie is, wilt u het 
anders dan de wet voorschrijft dan 
moet u in actie komen. Doet u niets en 
overlijdt u als eerste, dan erven bij uw 
overlijden de kinderen uit de eerste 
relatie, het kind dat u samen met uw 
huidige -partner heeft en uiteraard de 
partner zelf. Overlijdt uw partner als 
eerste dan erven haar kinderen, het 
gezamenlijke kind en u. Overlijdt ver-
volgens de langstlevende dan erven 
de eigen kinderen en het gezamenlijke 
kind, maar niet de kinderen van de 

andere partner. Dit kunt u eenvoudig 
oplossen door de kinderen van de 
andere echtgenoot/partner mee te 
laten erven, het aantal erfgenamen is 
dan steeds gelijk. Dit moet wel in een 
testament.

Er dreigt echter een probleem en dat 
is het verschil in rijkdom. Wanneer u 
alle kinderen gelijk wilt laten erven 
dan kan het zijn dat uw eigen kinde-
ren minder erven dan hun legitieme 
portie. Dit komt omdat zij tenminste 

recht hebben op de helft van hun 
‘normale’ erfdeel. Dit normale erfdeel 
betreft het erven zonder de kinderen 
van de andere echtgenoot/partner.
Na het overlijden van de langstle-
vende echtgenoot zouden er bij u (met 
testament) vijf kinderen erven, bij 
een nalatenschap van €100.000 ieder 
€20.000. Doet een van uw kinderen 
een beroep op de legitieme portie dan 
heeft deze recht op €25.000.
Een ander probleem kan verscholen 
liggen in de huwelijkse voorwaarden. 
Dit ontstaat mogelijk vanwege is het 
fi naal verrekenbeding. Dit beding 
stelt dat als het huwelijk door de dood 
eindigt, er verdeeld wordt als ware het 
huwelijk in gemeenschap van goede-
ren gesloten. Ook hier dreigt weer het 
‘legitieme gevaar’.
Het is dus verstandig om eerst goed 
de verschillende documenten en hun 
gevolgen te bestuderen. Een testament 
bij samengestelde gezinnen vraagt 
om een goede voorbereiding en 
maatwerk.
Wilt u meer over erfrechtelijke 
kwesties weten, maak dan eens een 
afspraak voor een van onze gratis en 
vrijblijvende erfcoach-spreekuren. Of 
maak een afspraak op kantoor. Bel 
hiervoor: 010-3130823 of mail naar: 
info@akto.nu.  

Erven en het samengestelde gezin
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De executeur stopt er mee
Het komt voor dat een executeur 
zijn of haar taak neer wil leggen. Is 
dat zo dan moet de executeur alle 
stukken betreffende de afwikkeling 
beschikbaar stellen aan de opvolger; 
als die er tenminste is, want in veel 
testamenten is de echtgenoot/ote 
de executeur en is er geen opvolger 
benoemd. Is er geen opvolger of is er 
in het testament niets vastgelegd over 
de opvolging dan zijn de erfgenamen 
allen gelijkwaardig en moeten ze 
samen de nalatenschap afwikkelen. 
Dat hoeft geen probleem te zijn. Is 
het dat wel dan is het verstandig een 
boedelgevolmachtigde te benoemen 
die namens de erfgenamen werkt.

Vermaken per codicil
Per testament bepaal je wie de 
erfgenamen zijn en wie een legaat 
ontvangt van bijvoorbeeld een 
bepaald bedrag of ander goed. Het 
testament moet altijd door de notaris 
worden opgesteld. Onderhands spul-
len vermaken, kan ook per codicil. 
Een codicil is een handgeschreven, 
gedateerd en ondertekend stuk waarin 
nauwkeurig beschreven staat wie wat 
krijgt. Belangrijk is dat alleen het 
origineel rechtsgeldig is. Per codicil 

kunt u niet al te kostbare zaken uit 
uw inboedel of sieraden vermaken. 
Geld en bijvoorbeeld de auto kunt u 
alleen per testament vermaken. 

Erfgenaam in het buitenland
Overlijdt in Nederland een persoon 
met erfgenamen in het buiten-
land, dan kunnen zij hun erfenis in 
Nederland benefi ciair aanvaarden of 
verwerpen. Alleen bij minderjarige 
kinderen kunnen er bij verwerpen 
aanvullende eisen vanuit het land van 
de erfgenaam zijn. Benefi ciair aan-
vaarden, doet u bij de griffi e van de 
rechtbank in het arrondissement waar 
de overledene het laatste woonde.

Schenken in de bijstand
Sinds kort mag een bijstandsge-
rechtigde  €1.200 aan schenkingen 
per jaar ontvangen zonder dat er op 
de uitkering gekort wordt. Ouders 
die hun kind willen helpen met een 

nieuwe wasmachine of vakantie kun-
nen dit nu zonder ‘gevaar’ doen. Het 
is aan de gemeente die de uitkering 
verzorgt om deze vrijstelling toe 
te staan. Informeer dus eerst welke 
regels de gemeente hanteert voordat 
u schenkt. Let op: de vrijstelling van 
€1.200 is het totaal aan schenkingen, 
dus niet per persoon die schenkt.

Foute datingsite
Heeft u een overeenkomst gesloten 
met een datingsite waar later blijkt 
dat met nepprofi elen wordt gewerkt 
dan is sprake van misleiding. Was het 
– voordat u de overeenkomst sloot – 
niet duidelijk dat de gepresenteerde 
profi elen nep waren dan mag u de 
overeenkomst ongedaan maken. U 
draait de overeenkomst dan helemaal 
terug alsof er nooit een overeenkomst 
is geweest. De organisatie moet u 
bovendien alles terugbetalen wat u de 
organisatie betaald heeft.

Uit de praktijk

Een nieuw jaar, een nieuw begin en 
de beste wensen aan onze lezers. Een 
nieuw begin zien onze klanten ook 
regelmatig in een dame of heer uit het 
buitenland en vaak zijn die wat jonger 
dan de Nederlandse partner of echtge-
noot. Het nieuwe geluk wordt niet altijd 
gedeeld met de kinderen uit de eerste 
relatie. Of misschien gunnen ze hun 
vader of moeder de nieuwe relatie wel, 
maar vrezen ze ook dat ze van hun erfe-
nis niets of vrijwel niets zullen zien. Het 
gevaar dat de kinderen vrezen, is dat na 
het overlijden van hun ouder het contact 
verbroken wordt en dat de weduwe of 
weduwnaar met hun nalatenschap/vor-
dering naar het buitenland verhuist. Dan 
is de kans dat ze nog ooit wat van hun 
erfenis terugzien zeer klein.
Sommigen ouders proberen dat gevaar 
voor hun kinderen te verkleinen door 
de vorderingen van de kinderen (hun 
erfdeel) vanwege het overlijden op de 
nieuwe /buitenlandse partner direct 
opeisbaar te maken wanneer de langst-
levende partner inderdaad naar het 
buitenland wil verhuizen. Stellen kinde-
ren ons de vraag hoe ze hun erfenis het 
beste kunnen beschermen dan kunnen 
wij vaak niet meer voorstellen dan de 
vordering af te kopen tegen de contante 
waarde. Die waarde is afhankelijk van 
de leeftijd en daarmee de levensver-
wachting van de weduwe/weduwnaar 
en de rente waarmee gerekend wordt. 
Een goede regeling hangt sterk af of 
de ene partij de andere wil begrijpen. 
Zonder dat begrip is geen enkele rege-
ling mogelijk.  

?

Vergoeding vrijwilligers
De vergoeding die vrijwilligers in 
2023 vrij van inkomstenbelasting 
mogen ontvangen, is gestegen naar 
€1.900 per jaar of €190 per maand. 
Ontvangt u als vrijwilliger een 
hogere vergoeding? Dan is deze 
alleen onbelast als u de vergoeding 
ontvangt om de kosten te vergoe-
den die u als vrijwilliger gemaakt 
heeft voor het uitvoeren van het 
vrijwilligerswerk.

Isoleren  De beste energiebespa-
ring bereikt u met isoleren. Zorg 
dat u de warmte binnen houdt en 
de kou buiten. Er zijn vele manie-
ren om te isoleren: plaats een brie-
venbusborstel, isoleer de verwar-
mingsbuizen, plaats refl ecterende 
folie achter de radiatoren, plaats 
tochtstrips. Onderhoud daarnaast 
de CV-ketel en zet de temperatuur 
van de ketel een graadje lager. Alle 
kleine beetjes helpen en een kleine 
investering kan veel opleveren.  
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Jazzmiddag met Dutch Swing College Band op ss Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 22 januari om 16.00 
uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band. 
Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het 
voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestel-
len via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd 
uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Van Carel Kraayenhof tot een ode aan The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam wordt in het nieuwe jaar de reeks zondagochtendconcerten voortgezet. Op 22 januari treden Ca-
rel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart 
verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode aan Tom Jones en Frank Sinatra
In World Forum Theater Den Haag worden de zondagochtendconcerten op 5 februari vervolgd met ‘Weet je nog wel, een 
Koffer vol Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos. Op 12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een 
ode aan The Everly Brothers. (zie ook elders op deze pagina’s).

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

Kippenvel van de mooiste chansons
  Liefhebbers van chansons kunnen vrijdag 27 januari 
hun hart ophalen in het Isala Theater in Capelle 
aan den IJssel. Charlotte Haesen betovert met haar 
stem, timing en haar prachtige performance. Samen 
met het Tobalita Strijkkwartet bezorgt zij het publiek 
tijdens Café des chansons kippenvel en tranen van 
ontroering. Deze samenwerking begon nadat Odile 
Torenbeek, altvioliste bij het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest, Charlotte bij toeval hoorde zingen op de 
Noordermarkt in Amsterdam. Odile was direct onder 
de indruk van haar en samen besloten ze te werken 
aan een chansons-programma met een strijkkwartet 
als basis. Het resultaat is een prachtig programma 
met de mooiste Franse klassiekers zoals La bicyclette 
van Yves Montand, Dis quand reviendras tu van Bar-
bara en natuurlijk Ne me quitte pas van Jacques Brel. 
Op hun optreden in Podium Witteman volgden vele 
enthousiaste reacties, in het Isala zal dat niet anders 
zijn. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

 Zaterdag 14 januari

Benefietconcert in de Breepleinkerk te Rotterdam
  Op zaterdag 14 januari 2023 wordt 
een groot Benefi etconcert gege-
ven voor Michéle van Dijk in de 
Breepleinkerk, van Malsenstraat 
104 te Rotterdam. Michéle heeft 
uitgezaaide borstkanker en is in 
Nederland uitbehandeld. Ze wil graag 
voor behandeling naar het buiten-
land. Hiervoor is geld nodig en is er 
en crowdfunding gestart om dit geld, 
90.000 euro, bij elkaar te krijgen. 
Michéle is een 50-jarige rechercheur 
bij de politie. Daarom heeft een 
aantal politiecollega’s de organisatie 
van dit concert opgepakt. Er wordt 
meegewerkt door het Politieorkest 
Hermandad o.l.v. Leo Simons, het 
Politie dameskoor Proces-Vocaal 
o.l.v. Chiel Naber en het Inspire-
2liveChoir o.l.v. Peter Overduin. 
Verder werken mee de organist 
Johan den Hoedt en de pianist Jos 
den Broeder. Er is een zeer afwisse-
lend programma samengesteld van 
ongeveer anderhalf uur. Iedereen is 
van harte uitgenodigd.  Aanvang: 
20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Kaarten via de site: 
www.samensterkvoormichele.nl en ’s avonds aan de kerk. Inlichtingen: dirigentpeter@kpnmail.
nl of 06-21843774.

    Donderdag 19 januari

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

    Zondag 22 januari

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  De Dutch Swing College Band speelt zondag 22 januari om 16.00 uur op ss Rotterdam in de 
Queens Lounge.Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)
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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 GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTT
LLaaaattssttee mmaaaanndd!! 
tt//mm 3311--0011--22002233
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater 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 Jagerslaan. 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 plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! 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 Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

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

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

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

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

 Zaterdag 14 januari

Benefietconcert in de Breepleinkerk te Rotterdam
  Op zaterdag 14 januari 2023 wordt 
een groot Benefi etconcert gege-
ven voor Michéle van Dijk in de 
Breepleinkerk, van Malsenstraat 
104 te Rotterdam. Michéle heeft 
uitgezaaide borstkanker en is in 
Nederland uitbehandeld. Ze wil graag 
voor behandeling naar het buiten-
land. Hiervoor is geld nodig en is er 
en crowdfunding gestart om dit geld, 
90.000 euro, bij elkaar te krijgen. 
Michéle is een 50-jarige rechercheur 
bij de politie. Daarom heeft een 
aantal politiecollega’s de organisatie 
van dit concert opgepakt. Er wordt 
meegewerkt door het Politieorkest 
Hermandad o.l.v. Leo Simons, het 
Politie dameskoor Proces-Vocaal 
o.l.v. Chiel Naber en het Inspire-
2liveChoir o.l.v. Peter Overduin. 
Verder werken mee de organist 
Johan den Hoedt en de pianist Jos 
den Broeder. Er is een zeer afwisse-
lend programma samengesteld van 
ongeveer anderhalf uur. Iedereen is 
van harte uitgenodigd.  Aanvang: 
20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Kaarten via de site: 
www.samensterkvoormichele.nl en ’s avonds aan de kerk. Inlichtingen: dirigentpeter@kpnmail.
nl of 06-21843774.

    Donderdag 19 januari

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

    Zondag 22 januari

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

    Vrijdag 27 januari

Chansons luisteren in Isala Theater
  In het Isala Theater aan het Stadsplein in Capelle aan den IJssel geven Charlotte Haesen en het 
Tobalita Strijkkwartet op vrijdag 27 januari een concert gettiteld ‘Café des Chansons’. Muziek 
om kippenvel van te krijgen. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 24 euro per persoon. Meer informa-
tie: www.isalatheater.nl en zie ook elders op deze pagina’s.

    Zondag 5 februari en daarna

Zondagochtendconcerten in De Doelen Rotterdam en World Forum Den 
Haag
  Begin di 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).

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet 
blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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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. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

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

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude 
beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderschei-
dingen 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 betrek-
king tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjec-
ten. 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.   
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater 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 Jagerslaan. 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 plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! 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 Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

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

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.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

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

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

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

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

Ech wel!
Bel 0180-820244

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

Bel 0180-820244

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

VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

#samenvoordieren

 

 
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 
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Op 16 november 2022 was er een 
bijzonder, indrukwekkende dag voor 
de dove en horende betrokkenen en 
nabestaanden bij de plaatsing van 
Stolpersteine voor de vier gezinnen op 
de drie woonadressen in Rotterdam nl. 
Familie Dasberg, Bloemstraat 77a, Fa-
milie Koster, Vlaggemanstraat 36 en 
twee families Koster, Zegwaardstraat 
32b. De oorlogsslachtoffers van de 
meeste gezinnen bestonden uit dove 
én horende familieleden.

Geldinzameling
Dankzij de geweldige geldinzame-

ling voor de actie “Stolpersteine voor 
Familie Dasberg” was er dit jaar 
een mooi gelegenheid om totaal 16 
Stolpersteine op drie bovengenoemde 
woonadressen te laten plaatsen. Wij 
zijn de dove, de horende sponsors en 
de krantenlezers zeer dankbaar voor 
hun geweldige gift.

Voetballer
Familie Dasberg was een bekende van 
de vorige generatie Doven. Herman 
Benjamin Dasberg was voetballer 
en deed actief als bestuurslid van de 
Rotterdamse dove voetbalclub OLDI. 

Hij was betrokken bij het feest van het 
10 jaar bestaan (1924-1934) van de 
OLDI. En hij was ook bestuurslid van 
de Ammanvereniging, ontspannings-
club voor doven.
Er waren ook Bob van ’t Wout, se-
cretaris van OLDI en aantal bestuurs-
leden van Amman vereniging en de 
nabestaanden Dasberg bij de plaatsing 
van drie Stolpersteine op de Bloem-
straat aanwezig.

Benny Elferink, sinds 1 april 2021 
directeur Nederlands Gebarencen-
trum was ook bij de plaatsing van 

Stolpersteine voor familie Dasberg, 
(doof gezin met hun enig kind Isaac) 
aanwezig. Hij deed namens zijn 
moeder Janny Elferink-Verhoeff zijn 
verhaal over Herman, Rachel en Isaac 
Dasberg.
De grootouders en de moeder Janny 
van Benny Elferink kenden het gezin 
Dasberg erg goed en kwam regelmatig 
naar de Bloemstraat 77a op bezoek 
voor sociale contact en gezelligheid. 
Janny en Isaac waren kleuter op de 
dovenschool op de Ammanstraat 22 te 
Rotterdam. Zij waren ook vriendjes.
Benny Elferink wees de Stolpersteine 
aan als herinnering voor de volgende 
generatie Doven en ook voor ieder in 
de samenleving.

Nieuwe start
Namens DovenShoah/onderafdeling 

Rotterdam hoop ik in 2023 weer een 
nieuwe start voor 21 Stolpersteine 
te beginnen. Ons motto is: ‘Meer 
aandacht voor dove Joodse en hun 
horende familie oorlogsslachtoffers’ .
U kunt nu reeds uw vrijwillige bijdra-
ge overmaken op bankrekening: NL66 
INGB 0002 6014 39 t.n.v. Swedoro 
onder vermelding “Stolpersteine voor 
familie Dasberg”. Een Stolperstein 
laten plaatsen kost 177,50 euro. Uw 
bijdrage is van harte welkom en bij 
voorbaat willen wij daarvoor heel 
hartelijk danken!

Fredy Blom Wienands 
namens DovenShoah/Swedoro

16 Stolpersteine geplaatst in Rotterdam
Dit verhaal gaat over de dove Joden in de Tweede Wereldoorlog. DovenShoah is een organisatie 
met drie onderafdelingen in Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Wij doen onderzoek naar het le-
ven van dove Joodse kinderen en volwassenen, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ik 
zoek speciaal contact met zowel dove ouderen als oud-leerlingen van de Rotterdamse dovenschool 
om hun verhalen te horen. Dat doe ik vooral voor onderzoek naar dove Joodse oorlogsslachtoffers 
uit Rotterdam.

  

De Hoogstraat was vóór W O II de 
belangrijkste winkelstraat in onze stad. 
Een avenue, circa één kilometer lang, 
die van het Oostplein tot aan nabij de 
Coolsingel loopt, en die al in 1396 in 
de annalen genoemd wordt. De straat 
telde in de jaren dertig méér dan hon-
derd winkels. In de winkelstraat was 
het vanwege haar geringe breedte knus 
flaneren. Er bestaan talloze vooroor-
logse foto’s van de Hoogstraat, maar 
ze geven zelden een close-up beeld. 
Daarom springt deze sfeervolle plaat 
er zo uit. Zoals wij die twee heren zien 
lopen. De meest in het oog springende 
is netjes gekleed, met een strakke 
stropdas, gedragen op een hagelwit 
overhemd. Pal voor hen wandelt een 
dame, met een vrolijke zomerjurk, een 
witte centuur om haar middel en een 
witte band om haar hoedje. Het lijkt 
vrijwel zeker zomer; het aanwezige 
ijscokarretje zegt voldoende. Aan de 
overkant van de straat ontwaren wij 
zo’n kinderwagen van toen. Duidelijk 
in beeld zien we café De Vijgeboom. 
De deur is open. Hangt er nu een 
donker kleed voor de ingang? Dat was 
destijds niet ongebruikelijk. Het is een 

hoekpand bij de Korte Goudschewa-
genstraat. Ik heb de juiste plek met 
enig geluk kunnen traceren. Het café 
was op nummer 151. Grappig, al die 
uithangborden aan de gevels. Goud, 

zilver, diamand en horloges, verkrijg-
baar bij de firma Cohen-van Gelder. 
De foto is vanuit het oosten genomen, 
op circa een derde van de winkelstraat. 
Maker van deze gevoelige plaat is de 

bekende ontwerper en fotograaf Paul 
Schuitema (1887-1973), die jarenlang 
in onze stad woonde. Hij hanteerde 
zijn camera zomer 1936. Juist dankzij 
de close-up komt het alledaagse 

straatvertier zo subtiel tot leven. De 
collectie Schuitema wordt bewaard in 
het Nationaal Foto Archief (Kop van 
Zuid). Ik ga nog meer fotowerk van 
deze ware kunstenaar ontginnen.

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

Hoogstraat
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“Architect van het Witte Dorp (oud-
Mathenesse) was de toenmalige stads-
architect Ko (J.J.P.) Oud, die een paar 
jaar later ook de wijk Kiefhoek (in de 
volksmond ook Witte Dorp genoemd) 
in Rotterdam-zuid zou ontwerpen. Het 
eerst genoemde Witte Dorp bestond 
uit noodwoningen, gebouwd zonder 
paalfundering, die het wonderlijk 
lang heeft uitgehouden. De eerste wo-
ningen kwamen gereed in 1922. Het 
complex is inmiddels vervangen. Een 
replica van de bouwkeet die Oud toen 
had ontworpen houdt de herinnering 
levend. Het is een gebouwtje met de 
heldere kleuren rood, geel, blauw en 
wit. De huiskleur van kunstenaars-
groep ‘De Stijl’, waar Oud ook lid van 
was, samen met onder anderen Piet 
Mondriaan. Denk ook aan het gebouw 
van café De Unie aan de Mauritsweg, 
ook een replica, dat Oud oorspronke-
lijk had gebouwd aan de Coolsingel.’’

Grachtenhuis
“Jo van den Broek studeerde, na eerst 

voor onderwijzer te hebben geleerd, in 
1924 af aan de Technische Hoge-
school in Delft. Hij begon al snel voor 
zichzelf wat mogelijk was dankzij 
zijn vader, die als houthandelaar veel 
aannemers/projectontwikkelaars 
kende. Zijn eerste grote opdracht was 
het Mathenesserplein, in 1927. Later 
maakte hij naam met een revolutionair 
woningbouwproject aan de Vroesen-
laan in Blijdorp. Hij viel op door een 
zeer modern prijsvraagplan voor een 
grachtenhuis, wat leidde tot de op-
dracht voor het Nederlands paviljoen 
op de wereldtentoonstelling in Parijs 
in 1937.
De architect van het Justus van Ef-
fenblok (1919-1922) was Michiel 
Brinkman die sinds 1910 een eigen 
bureau had. Hij was ook de huisarchi-
tect van Van Nelle en maakte diverse 
voorontwerpen voor de nieuwe fabriek 
in de Spaanse Polder. Helaas overleed 
hij in 1925. Zijn zoon Jan Brinkman 
nam het bureau over, terwijl hij nog 
civiele techniek studeerde in Delft. De 

directie van Van Nelle, in de persoon 
van Kees van der Leeuw, vond dat hij 
een ervaren compagnon erbij moest 
nemen om zo’n groot project aan te 
kunnen. Eerst werd Oud gevraagd om 
zich met Jan Brinkman te associëren, 
maar deze wilde zijn onafhankelijk-
heid als stadsarchitect bewaren.

Werelderfgoedlijst
Leen van der Vlugt, die ook een eigen 
bureau had, werd bereid gevon-
den mee te doen. En met succes: 
de fabriek is niet voor niets op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco 
geplaatst. Het bureau bouwde diverse 
spraakmakende projecten en kreeg de 
opdracht voor de bouw van het stadion 
Feyenoord. Jammer genoeg overleed 
ook Leen van der Vlugt al in 1936, op 
pas 42-jarige leeftijd. En weer had Jan 
Brinkman een architect/compagnon 
nodig: dat werd Jo van den Broek; die 
het stadion heeft afgemaakt.
Het bureau heette nu Brinkman en Van 
den Broek. Heel veel werk was er niet, 

het was crisis. In de oorlog werden 
allerlei studies gedaan. Van den Broek 
heeft zijn mensen bij elkaar gehouden 
zodat aan het eind van de oorlog het 
bureau direct aan de slag kon met het 
vele werk dat er toen nodig was. In 
1948 werd Jo van den Broek gevraagd 
hoogleraar in Delft te worden.

Ter Meulen
Daarom werd er weer een compagnon 
gezocht en gevonden in de persoon 
van Jaap Bakema. Toen heette het bu-
reau dus Brinkman, Van den Broek en 
Bakema; in 1951 overleed Jan Brink-
man en verdween zijn naam uit de 

bureaunaam. Belangrijke Rotterdamse 
projecten waren o.a. de Lijnbaan en de 
gebouwen voor Ter Meulen, Wassen 
en Van Vorst en voor H.H. de Klerk.
Het bureau groeide uit tot een lande-
lijk en internationaal architectenbu-
reau dat een breed scala van projecten 
realiseerde: van woonwijken, win-
kelcentra, tentoonstellingscomplexen 
en onderwijsgebouwen tot kantoren 
en industrie. Ook na het overlijden 
van Van den Broek in 1978 en van 
Bakema in 1981 bleef het bureau die 
namen gebruiken. Het bestaat nog 
steeds, nu onder de ‘ingedikte’ naam 
Broekbakema en is nu 112 jaar oud.’’

 Ko Oud architect Witte Dorp   
Frans Hooykaas (f.hooykaas@hetnet.nl) is oud-medewerker van architectenbureau Van den Broek 
en Bakema en lucht graag zijn hart als het gaat over onjuiste historie van zijn dagelijkse werk. “In 
de onvolprezen Oud-Rotterdammer trof ik in de uitgave van 15 november het artikeltje aan met de 
titel ‘Oom Jo ontwierp Witte Dorp’. Daarin worden nogal wat feiten door elkaar gehaald. Ik wil die 
graag even rechtzetten. Het zal misschien de trots van aangever Rinus Anker wat smoren, want de 
door hem beschreven oom Jo was niet de architect van het Witte Dorp.’’

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.  

 15 november 1955 Rotterdam Scheepvaartkwartier (Nieuwe Werk) met onder de Parklaan en boven de huizenrij aan Westzeedijk en het Emmaplein, daarbo-
ven ligt het rosarium en de tuin van Museum Boijmans van Beuningen en rechts aan de Van Vollenhovenstraat de Sint-Ignatiuskerk, Ignatiuskathedraal 

(1890-1969 architect Nicolaas Molenaar sr.) . ©Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Van Nelle-complex in Spaanse Polder langs Delfshavense Schie. Fotocollectie: Rein Wolters   
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rijden met hoog, lang, zwaar en 
breed. Dat waren onder anderen de 
collega’s P. Hordijk, A. de Rade, 
C. Vos, J. van Neck en P. Brouwer. 
Jan Hordijk ging alle karweien af 
voor het aannemen van omvang-
rijke transporten. Bijvoorbeeld van 
kleine schepen en scheepsonderde-
len van Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM), Wilton-Fij-
enoord en machinefabriek Bolnes. 
Hordijk bekeek en berekende of 
transport haalbaar was en zijn vak-
chauffeurs wisten er wel raad mee. 
Ook kregen ze hulp van mensen 
van de Rotterdamse Elektrische 
Tram (RET) voor het opduwen van 
tramkabels en van gemeentes die 
lantarenpalen of andere objecten 
weg moesten halen.

Diergaarde
Ook het vervoer voor Diergaarde 
Blijdorp van dieren naar het bui-
tenland moesten om soortgenoten 
te dekken of gedekt te worden. 

Meestal naar Frankrijk en Duits-
land, veel verder ging het niet. “Het 
waren heel leuke transporten, altijd 
met begeleiding van mensen van de 
dierentuin,’’ memoreert Arie.
Ook verzorgden hij en zijn maten 
transporten voor Holland Signaal 
(Philips) als radar-installaties voor 
de marine naar Cadiz en El Ferrol 
de la Caudillo in Spanje.
Arie: “Dat waren behoorlijk 
gevaarlijke ritten met routebege-
leiding gewapende politiemannen 
in Spanje. Onderweg mocht je niet 
slapen in de auto. Dat moest op een 
bewaakt militair terrein. Met L. 
Noordzij en met D. Michels heb ik 
die klus een paar keer gedaan. Dat 
werk was het mooiste dat ik gedaan 
heb. Altijd rustigjes aan, vanwege 

breed, hoog, zwaar of te lang. Alle 
tijd om op het los/of laadadres te 
komen, geen spoed, als de vracht 
maar ongeschonden arriveerde.’’
Er kwam een periode dat het slech-
ter ging met het König Zwaartrans-
port (het bedrijf bestond in 1995 
200 jaar) en moest inkrimpen. Dat 
kwam mede doordat het speciale 
transport werd verwaarloosd en 
veel vracht werd uitbesteed aan 
onder anderen concurrent Van der 
Vlist. Arie Veldhoen brengt in 
herinnering. “De wegenbouw werd 
van de hand gedaan en overgeno-
men door de fi rma Romers. Bij ons 
ging men zich een beetje blind-
staren op het Engeland vervoer. 
In het begin verliep dat redelijk, 
maar daar kwam steeds meer 

concurrentie bij van Ferrymasters, 
Norfolkferries Line en noem maar 
op. Het vervoer van containers nam 
zienderogen toe, maar daar was 
geen droogbrood in te verdienen, 
volgens onze directeur van destijds, 
de heer Den Uijl. Op een gegeven 
moment liepen er nog 30 chauf-
feurs rond van de 100 toen ik er 
begon. Dus je was steeds weer blij 
dat je gehandhaafd bleef en zag al-
maar collega’s verdwijnen. Om die 
periode te boven te komen werden 
diverse aanpassingen uitgevoerd in 
de verdiensten.’’

Tanktransport
“Wij zijn toen overgegaan op 
tanktransporten vanuit Engeland, 
wat blijkbaar meer opleverde. 
Bovendien was het weer leuk werk 
en naar Spanje was er veel te doen. 
Daarheen rijden vond ik leuker 
dan op Italië. Ik heb ontzettend 
veel producten gelost in Mataro bij 
Barcelona. Terug moest ik laden 
in Sevilla, prachtig werk was dat. 
Wel veel van huis, maar heel goede 
verdiensten en geen gevaarlijke 
stoffen, dus ook de vrouw mocht af 
en toe mee.’’
In 1981 werd gefuseerd met de 
Vlaardingse fi rma Rombouts, die 
was gespecialiseerd in koeltrans-
port en veel naar Rusland reed. 
Dat land was niet favoriet bij Arie. 
Voor hem was en bleef dat Spanje. 
Hij moest wel wennen aan de koel-
motor, vooral als hij van nachtrust 
genoot. Als geen gekoelde spullen 
waren geladen, schrok Arie wel 
eens wakker en dacht ‘oh jee, 
de koelmotor afgeslagen’, want 
hij hoorde niets. Arie benoemt 
het als een heel leuke tijd. Alles 
wat hij vervoerde was aan bederf 
onderhevig. Lachend: “Ook de 
vrieskast thuis was destijds gevuld 
met allerlei soorten groenten, vlees 
en wat al niet meer. Het leukste 
werk was rijden naar Vigo met kok-
kels van Roem van Yerseke. Laden 
in Yerseke en vrijmaken in Vigo 
en dan lossen daar in de buurten. 
Meestal met een paar collega’s 
gelijk op dezelfde adressen. Dan 
moesten we voor terug meestal 
laden in Portugal in Santarém of bij 
Monliz in Monte Redondo.’’
Binnenkort deel 3. reacties: rein-
wol@outlook.com

De wieg van Arie Willem Veldhoen (a.w.veldhoen@gmail.com) stond in de Martinus Steijn-
straat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Hij slaakte er zijn eerste kreetjes op 4 juli 1945. 
In de Tweebosstraat zat hij op de lagere school. Daarna doorliep hij het 7e leerjaar in de 
Zwederstraat en vervolgens de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Sikkelstraat. Arie 
werd beroepschauffeur bij het Rotterdamse bedrijf König Zwaartransport op de buitenland-
route. Op 18 oktober 2022 stond zijn levensverhaal centraal. Vandaag deel 2.

Na zeven jaar met plezier op Italië te 
hebben gereden werd het werk voor 
Arie anders. Hij kreeg meer ritten 
naar Oostenrijk en de Oostblok-
landen. Vervolgens is de chauffeur 
nog een hele tijd actief geweest in 
het speciale transport. Dat werd 
uitgevoerd door een speciale chauf-
feursploeg, die niets anders deed dan 

Materiaal van een concur-
rent van König uit Bergen op 

Zoom. Foto’s verzameling A.W. 
Veldhoen

 Arie en de 
vrachtwagen 

Af en toe werd deelgenomen aan een feestelijke optocht over de Coolsingel. 

Een extra omvangrijk transport onderweg naar een nieuwe bestemming.

Help, help, Japie ver-
zuipt!
Mijn winterherinneringen gaan al 
zo’n zeventig jaren terug naar de 
jaren vijftig. In die tijd waren er 
wel altijd enige winterse dagen 
waarop we de schaatsen konden 
onderbinden. Dit waren meestal 
wel Friese doorlopers of houten 
Noren .Dit schaatsen deden wij 
als bewoners van onze, in Charlois 
gelegen wijk ,meestal als eerste 
op de Boergoensevliet of op het 
Spui, die omdat ze nogal ondiep 
waren, al snel een ijslaag hadden 
waar je zonder er door te zakken 
kon schaatsen. 

De meeste ijspret hadden we echter op 
het tussen het Tuindorp Wielewaal en 
Huismanstraat gelegen Waaltje. Het Waaltje 
was, wegens zijn diepte, altijd het laatste 
dichtgevroren en er bleven altijd wel enige 
windwakken, open stukken in de ijsvloer, 
gevaarlijk daarom zetten het altijd af met 
takken e.d. We reden als buurtjongens wed-
strijden onder elkaar, ook leuk was het zo-
genaamde ritsierijden: met een lange sliert 
jongens achter elkaar, de voorste rijder nam 
een scherpe bocht dan kregen zijn volgers 
een enorme zwieper. Wat mij na al die jaren 
is bijgebleven is dat een van mijn vriendjes 
in die tijd, Japie Kraak uit de Zuidhoek, spe-
lenderwijs in zo’n windwak was gereden. In 
het ijskoude water ,hij kon niet zwemmen, 
dreigde hij snel te verdrinken. Hem helpen 
of redden konden we niet omdat de randen 
van het wak afbrokkelden. We riepen om 
hulp, in onze straatjongenstaal ”help,help, 
japie verzuipt”. Dit hulpgeroep hoorde ook 
de in de Huismanstraat wonende meneer 
Vrijhof. Hij was de vader van drie zoons 
Wim en de tweeling Theo en Jaap(ie).Vanaf 
het ijs zagen wij hem hardlopend, springend 
over de greppels en tuinhekjes ,van de daar 
gelegen volkstuintjes aankomen. Bij het 
Waaltje aangekomen trok hij ziin jas uit 
gooide zijn pet af en dook zonder aarzelen 
het ijskoude water in en met enige slagen 
bereikte de plaats waar Japie net weer “kop-
pie onder” was gegaan. Hij dook onder en 
tot onze opluchting had hij Japie te pakken. 
Inmiddels hadden enige buurtgenoten een 
touw gehaald waar ze Japie en zijn redder 
mee naar de kant trokken. Eenmaal op de 
kant werd Japie door enige buurtbewoners 
weer bij bewustzijn gebracht en van het 
ingeslikte water ontdaan. Meneer Vrijhof 
trok zijn jas aan zette zijn pet op en pas toen 
hij zag dat Japie in goede handen was ging 
hij naar huis om droge kleding aan te trek-
ken. Uiteraard was meneer Vrijhof de held 
van onze buurt en hij kreeg van iedereen de 
complimenten en schouderklopjes voor zijn 
moedige daad. Meestal vroegen de meesten 
onder hen, met een glimlach,”hé Theo” (dit 
was zijn voornaam dacht ik_ “was je ook zo 
moedig geweest als je had geweten had dat 
die drenkeling niet je eigen Japie was?” Dan 
antwoordde hij altijd: “Ja natuurlijk, je laat 
toch zo’n jongen niet verdrinken.” .Maar of 
dat helemaal de waarheid was?

Piet van der leer
Spijkenisse
p.vanderleer@upcmail.nl  
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater 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 Jagerslaan. 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 plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! 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 Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

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

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.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

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

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

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Agenda 
Dag- en 

Thema Cruises 

• Seafood Dinner Cruise  27/1, 17/3

• High Tea Cruise 22/1, 19/3

• Dagtochten  t/m 26/3

• Valentijns Brunch           14/2

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25

 Ma. t/m wo.: 14.00 uur 
 Do. t/m zo.: 11.00, 12.30, 14.00 uur 



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.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gegevens; 7. buis waarin zich de zuiger beweegt bij verbran-
dingsmotoren; 13. brandstof; 14. rivier in Duitsland; 15. kloosterzuster; 17. telwoord; 19. ver (in samenstelling); 21. lofdicht; 23. 
hartelijk (innig); 24. lengtemaat (afk.); 25. muzieknoot; 26. boomvrucht; 27. Dinsdag (afk.); 28. in de geest levende voorstel-
ling; 30. zwaardwalvis; 32.junior (afk.); 33. gebonden (muz.); 35. brandverf; 39. deel van fiets; 42. voormalige koning van 
België; 45. Oriënt Express (afk.); 46. stevige katoenen stof; 48. doorschijnend (dun); 49. tijdelijk ten gebruike aan iemand 
afstaan; 51. internet explorer (afk.) 52. Betrekking (werk); 55. genoeg gekookt; 57. de stand der edelen; 59. goochelen; 62. 
voertuig op twee wielen; 63. interest; 65. familielid; 66. in de nesten zitten; 70. vlaktemaat; 71. verfrissing; 72. Een plechtige 
eed afleggen; 76. persoonlijk voornaamwoord; 77. geestdrift; 79. soort leder; 82. dezelfde (Lat.); 84. meisjesnaam; 85. steen-
vlas (amiant); 88. metaal (ijzer); 90. marterachtig roofdier; 92.in één keer; 95. tegenover (afk.); 96. Europese hoofdstad; 98. 
vod; 99. economische en sociale raad van advies (afk.); 101. klein kind; 102. ondeugende jongen; 103. uitgave (exemplaar 
van een druk); 106. land aan de Middellandse zee; 109. zangvogel; 111. Grote bontgekleurde papegaai; 112. (internationale 
code) Ierland; 113. telwoord; 115. eerste vrouw; 116. Scandinavische munt; 117. jongensnaam; 119. naaigerei; 121. korte vers-
regel (slotstrofe); 123. afzonderlijke berg uit de Alpen; 125. herhaaldelijk; 126. Metalen dopje op bierflesje; 127. omgebogen 
ijzeren tand aan een houten steel om iets mee aan te pikken.
Verticaal
1. oud Ned. betaalmiddel; 2. in staat zelfstandig te beslissen; 3. persoonlijke lening (afk.); 4. verbinding tussen de openbare 
weg naar huis of garage; 5. toegepaste economische wetenschappen (afk.); 6. Europeaan; 7. gele saprijke zure vrucht; 8. 
plezier; 9. Bijna volmaakt ; 10. neon (scheik. afk.); 11. zwarte lekkernij; 12. jongensnaam; 16. ophoping van een abnormale 
hoeveelheid vocht in weefsels; 18. plaats in Gelderland; 20. roem; 22. modderachtig vuil; 29. uitgestorven walgvogel; 31. 
licht smal sportvaartuigje; 33. Chinees- Indisch gerecht gevuld met groenten en vlees; 34. paling; 36. iemand die naar een 
ander land verhuist; 37. Alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 38. oud Italiaans betaalmiddel; 39. etagewoning; 40. 
Engels bier; 41. zangwijs (deun); 43. dierengeluid; 44. genegenheid (neiging); 47. boomvrucht; 50. verdieping; 53. schrijfgerei; 
54. gehoororgaan; 56. stadion van Ajax; 58. discussie; 60. vangwerktuig; 61. lange smalle ondiepte in zee; 64. (drink)beker; 
67. kraaiachtige vogel; 68. wees gegroet (Lat.); 69. een weinig; 73. Arabische vorst; 74. Spaanse uitroep; 75. schip voor het 
vervoer van olie; 78. Algemeen Syndicaat der Openbare Diensten (afk.); 80. brede weg tussen twee of meer rijen bomen 
(Fr.); 81. huidopening; 83. deel van trap; 86. (drink)beker op voet; 87. degelijk; 89. zangstem; 91. kever; 93. nagebootst; 94. 
werelddeel; 97. plaats in Engeland; 100. deel van bruidsjurk; 102. deel van bijenkorf; 104. land in Azië; 105. halfbloed; 107. 
teleurstellend; 108. opschudding; 110. geen deskundige of vakman; 114. Engelse graanjenever; 118. administratiekantoor 
(afk.); 120. paardenslee; 122. public relations (afk.); 124. landbouwhogeschool (afk.).

De oplossing van de laatste puzzel van vorig jaar luidde:

Veel puzzelpret in het nieuwe jaar

Voor  deze laatste puzzel was er een speciale prijs. Uit de goede inzendingen werd een winnaar geloot van een waar-
debon van 250 euro te besteden bij De Theetuin in Rijsoord. De ongetwijfeld gelukkige winnaar is geworden: Ewout 
Flach uit Ridderkerk. 

Voor de eerste puzzel van het nieuwe jaar hebben we drie prijzen 
klaarliggen. Het zijn waardebonnen van 30 euro voor restaurant 
en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur 
van een bowlingbaan of fluisterboot.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 19 januari 2023 12.00 uur bij 
ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal
1. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gege-
vens; 7. buis waarin zich de zuiger beweegt bij verbrandingsmo-

Verticaal
1. oud Ned. betaalmiddel; 2. in staat zelfstandig te beslissen; 3.
persoonlijke lening (afk.); 4. verbinding tussen de openbare weg
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Horizontaal
1. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gege-
vens; 7. buis waarin zich de zuiger beweegt bij verbrandingsmo-
toren; 13. brandstof; 14. rivier in Duitsland; 15. kloosterzuster; 17.
telwoord; 19. ver (in samenstelling); 21. lofdicht; 23. hartelijk (innig);
24. lengtemaat (afk.); 25. muzieknoot; 26. boomvrucht; 27. dinsdag
(afk.); 28. in de geest levende voorstelling; 30. zwaardwalvis; 32.
junior (afk.); 33. gebonden (muz.); 35. brandverf; 39. deel van fiets;
42. voormalige koning van België; 45. Oriënt Express (afk.); 46.
stevige katoenen stof; 48. doorschijnend (dun); 49. tijdelijk ten
gebruike aan iemand afstaan; 51. internet explorer (afk.) 52. betrek-
king (werk); 55. genoeg gekookt; 57. de stand der edelen; 59.
goochelen; 62. voertuig op twee wielen; 63. interest; 65. familielid;
66. in de nesten zitten; 70. vlaktemaat; 71. verfrissing; 72. een
plechtige eed afleggen; 76. persoonlijk voornaamwoord; 77. geest-
drift; 79. soort leder; 82. dezelfde (Lat.); 84. meisjesnaam; 85.
steenvlas (amiant); 88. metaal (ijzer); 90. marterachtig roofdier; 92.
in één keer; 95. tegenover (afk.); 96. Europese hoofdstad; 98. vod;
99. economische en sociale raad van advies (afk.); 101. klein kind;
102. ondeugende jongen; 103. uitgave (exemplaar van een druk);
106. land aan de Middellandse zee; 109. zangvogel; 111. grote
bontgekleurde papegaai; 112. (internationale code) Ierland; 113.
telwoord; 115. eerste vrouw; 116. Scandinavische munt; 117.
jongensnaam; 119. naaigerei; 121. korte versregel (slotstrofe); 123.
afzonderlijke berg uit de Alpen; 125. herhaaldelijk; 126. metalen
dopje op bierflesje; 127. omgebogen ijzeren tand aan een houten
steel om iets mee aan te pikken.

Verticaal
1. oud Ned. betaalmiddel; 2. in staat zelfstandig te beslissen; 3.
persoonlijke lening (afk.); 4. verbinding tussen de openbare weg
naar huis of garage; 5. toegepaste economische wetenschappen
(afk.); 6. Europeaan; 7. gele saprijke zure vrucht; 8. plezier; 9. bijna
volmaakt ; 10. neon (scheik. afk.); 11. zwarte lekkernij; 12. jongens-
naam; 16. ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weef-
sels; 18. plaats in Gelderland; 20. roem; 22. modderachtig vuil; 29.
uitgestorven walgvogel; 31. licht smal sportvaartuigje; 33. Chinees-
Indisch gerecht gevuld met groenten en vlees; 34. paling; 36.
iemand die naar een ander land verhuist; 37. alleenstaande
minderjarige asielzoeker (afk.); 38. oud Italiaans betaalmiddel; 39.
etagewoning; 40. Engels bier; 41. zangwijs (deun); 43. dierengeluid;
44. genegenheid (neiging); 47. boomvrucht; 50. verdieping; 53.
schrijfgerei; 54. gehoororgaan; 56. stadion van Ajax; 58. discussie;
60. vangwerktuig; 61. lange smalle ondiepte in zee; 64.
(drink)beker; 67. kraaiachtige vogel; 68. wees gegroet (Lat.); 69.
een weinig; 73. Arabische vorst; 74. Spaanse uitroep; 75. schip voor
het vervoer van olie; 78. Algemeen Syndicaat der Openbare
Diensten (afk.); 80. brede weg tussen twee of meer rijen bomen
(Fr.); 81. huidopening; 83. deel van trap; 86. (drink)beker op voet;
87.  degelijk; 89. zangstem; 91. kever; 93. nagebootst; 94. wereld-
deel; 97. plaats in Engeland; 100. deel van bruidsjurk; 102. deel van
bijenkorf; 104. land in Azië; 105. halfbloed; 107. teleurstellend; 108.
opschudding; 110. geen deskundige of vakman; 114. Engelse
graanjenever; 118. administratiekantoor (afk.); 120. paardenslee;
122. public relations (afk.); 124. landbouwhogeschool (afk.).

Gelukkig

2023

Marga van Dillen
Hallo, ik ben opzoek naar Marga 
van Dillen. Even voor alle duidelijk-
heid: Van Dillen is de meisjesnaam 
van Marga. Ik ben haar afgelopen 16 
december bij toeval tegen het lijf gelo-
pen, op de kerstmarkt, in de grote kerk 
van Brielle, en we hadden daar een 
tekort gesprek. Ik zou het heel leuk 
vinden om Marga nog eens een keertje 
te spreken, en of te ontmoeten. Mocht 
u Marga kennen, en weten haar te 
bereiken, laat u mij dat dan alstublieft 
weten. Wat ik heb begrepen, is dat 
Marga in Numansdorp woont.

Frits Baaij
thunderbird.59@live.nl

Singletjes
Ik ben op zoek naar 45toerenplaatjes 
uit de zestiger en zeventiger jaren. Het 
liefst beat-popmuziek. Heeft u wat lig-
gen en doet u er niets mee? Dan kom 
ik ze graag ophalen.

Hans Janssen
tel. 06-42763307
hansj452@gmail.com

Wandelen en bewegen in 
Albrandswaard
Wandelen en bewegen in de buiten-
lucht is het helemaal. Fitter en vitaler 
worden, afslanken, genieten van de 
natuur, sociale contacten maken of 
verstevigen, leefstijl verbeteren, kcal 
verbranden. Het kan allemaal met 
actief wandelen. Via stichtingSPAL 
(Sportief ALbrandswaard) is het 
mogelijk om in groepsverband aan vijf 
(5) wandel gerelateerde activiteiten 
deel te nemen voor je fitheid, conditie, 
sterkere spieren , meer balans, trainen 
voor een meerdaagse tochten ,afslan-
ken, sociale contacten, leefstijl. De 
activiteiten bestaan uit Sportief Wan-
delen en Nordic Walking en worden 
begeleid door allround wandelsport-
trainers en begeleiders. Het is “meer” 
dan een ommetje maken, er wordt 
actief aan bewegen gedaan Het is voor 

de meeste deelnemers hun wekelijks 
sport en beweeguurtje, hun doel om fit 
teworden en te blijven, sociale contac-
ten te houden, een vast doel te hebben 
in het bewegen.
De wandelactiviteiten vinden plaats 
op dinsdagmorgen, woensdagmor-
gen – donderdag en zondagmorgen. 
Aad Wijntjes die deze extra groep 
begeleid is naast wandelsporttrainer 
ook leefstijlcoach. Al de activiteiten 
vinden plaats vanuit Het Lokaal aan 
de Albrandswaardsedijk 180 nabij 
jachthaven Rhoon. Gelopen wordt er 
rondom en in de Rhoonse grienden 
en het Buytenland van Rhoon en 
Poortugaal. Deelnemers betalen een 
vergoeding via strippen, 5 strippen 
voor € 10,00, 1 strip per keer. Tevens 
is het mogelijk om naloop in het het 
Lokaal wat na te praten met koffie en 
of thee. Meer informatie Aad Wijntjes 
tel. 06-46226208 of www.stichtings-
pal.nl

‘t Vooronder

In mijn nieuwe boek ‘Rotterdamse Restaurants’ (ondertitel: ‘1900 – heden’) 
worden allerlei soorten eetzaken behandeld. In de jaren vijftig zat er aan 
het begin van de Nieuwe Binnenweg, op nummer 28, een voor die tijd zeer 
modern uitziende luxe snackbar onder de naam ’t Vooronder. De inrichting 
was naar Amerikaans model, en was totaal nieuw voor Rotterdam. Wie, oh wie 
heeft meer info aangaande ’t Vooronder?. Reacties naar: jorisboddaert@gmail.
com of 06-18849644.

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 iconen 
Maandkalender 2023
De jaarlijkse maandkalender 
van Herco Kruik pakt ook 
deze keer uit met fraaie foto’s 
van Rotterdamse iconische 
gebouwen van ‘toen en nu’. 
Historische en actuele foto’s 
naast elkaar dus. En ruimte om op elke dag 
afspraken of verjaardagen te noteren.

Een broek vol chocolade
Ingrid Schelvis was jarenlang 
mantelzorger en schreef daarover 
een boek. met ironie en humor 
wordt de lezer meegezogen in de 
belevenissen van een zorgzame 
dochter met haar dementerende 
moeder en eigenzinnige vader.

De Oud-Rotterdammer 
Koffiemok
De enige echte De Oud Rot-
terdammer Koffiemok voor een 
lekker bakkie pleur. een uniek 
cadeau of gewoon lekker voor 
jezelf. Prijs per stuk:
(De Oud-Rotterdammer 
Koffiemok plus onderzet-
ters: 24,25 euro)

Rijnmond vanuit de 
wolken
Dit is de opvolger van ‘Rot-
terdam 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 ver-
jaardagen, jubilea of als stille hint 
naar huisgenoten. 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 Rot-
terdamse 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 vervlogen 
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: Kralin-
gen
en Kra-
lingseveer
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 ontwikkeling van deze 
wijken, van kort na 1900 tot in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
Een pareltje in deze serie, met haar-
scherpe platen.

Koffie of thee op z’n Rot-
terdams – onderzetters
Set van 6 geinige onderzetters 
voor koffie of thee met grappige 
Rotterdamse teksten en iconi-
sche plaatjes. Alleen per set te 
bestellen.

Rotterdam 
door de tijd, 
deel 1:
Scheepvaart-
kwartier, Cool, 
Stationsbuurt
Fraai fotoboek over de ont-
wikkeling van deze wijken, 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw 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 geschre-
ven over het Noorderei-
land. In ‘Poffen’ schetst hij 
aan de hand van interviews 
met oud-winkeliers en hun 
kinderen een mooi beeld van 
het Noordereiland van weleer. 192 
pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische 
privéfoto’s.

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 po-
litiechefs) die leiding gaven 
aan het korps. Hij beschrijft 
nauwkeurig 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 10 januari 2023

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Groeten uit IJsselmonde deel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 22,95
Rotterdamse iconen Maandkalender 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 12,95
Een broek vol chocolade   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
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