
Mijn naam is Casper Nederlof..Ik ben geboren op de Kanaalweg 26 en toen ik
anderhalf jaar oud was verhuisde ik met mijn ouders naar de Bermweg 35a.
Mijn ouders hadden een herenmodezaak op de Kanaalweg en op de Bermweg werd
een nieuw winkelcentrum gebouwd, waardoor diverse ondernemers zich op de
bermweg vestigden,Dit alles vond plaats in 1957/1958, Het compex werd gebouwd
door woningstichting Capelle aan den IJssel.Er is toen nog gedoe geweest want de
woningstichting mocht geen commerciele doeleinden nastreven, Nu zijn de woningen
en panden van com.wonen en is de koppeling huurpanden met bedrijfswoning
losgelaten.Mijn vrouw en ik hebben de zaak overgenomen van mijn ouders en zijn
hier boven de zaak blijven wonen, hoofdzakelijk uit veiligheidsoverwegingen.
De woning bestond uit twee kamers welke door schuifdeuren werden gescheiden. De
schuifdeuren hebben wij laten vervallen en er een grote kamer van gemaakt.Verder
waren er twee slaapkamers , een keuken en een grote overloop.Mijn vrouw en ik
kregen vijf kinderen en hebben in eerste instantie het huis aangepast door van de
overloop twee slaapkamers te maken.Behalve deze aanpassing en verbouwing van de
keuken is er door ons niets aan het huis veranderd.
In1993 zijn we verhuisd naar de Merellaan. In feite werd het huis te klein voor ons
gezin en ook de buurt ging in onze ogen achteruit. Het huis wordt echter nog steeds
door ons gehuurd. De slaapetage wordt gebruikt als opslagruimte voor de winkel, de
woonkamer moest blijven als woonkamer. Dit is de afspraak met Com wonen heeft te
maken met bepaalde huurvoorschriften.De winkel is binnendoor vanaf het woonhuis
te bereiken maar er is ook een eigen toegang naar de woning via de galerij.Wij hebben
hier altijd met plezier gewoond.Waar nu parkeerruimte is was vroeger een speeltuin,
waar ik als kind naar hartelust kon spelen.Ook waren er voldoende scholen in de
buurt.Wat het openbaar vervoer betreft , de bus stopte vlak bij de winkel.Onze sociale
contacten bestonden hoofdzakelijk uit die met buren en andere winkeliers


