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Zorg- en Seniorenomroep (fm 104.9 / kabel van Rotterdam)
De RANO brengt de stad bij uw thuis
RANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl

De Sint is in ons land. Natuurlijk is 
de Goedheiligman er in de eerste 
plaats voor de kinderen, maar zijn 
wij niet ooit allemaal kind geweest? 
En dus hebben wij ook mooie herin-
neringen aan die gezellige dagen. 
Gezellig, maar ook spannend, want 
zou het op 5 december wel alle-
maal goed komen? Zou je in de zak 
verdwijnen of zwaaide de roe van 
Zwarte Piet voor jou? Of was je braaf 
genoeg geweest om mooie cadeau-
tjes te mogen verwachten?

Het lijkt wel of het Sinterklaasgevoel verdwijnt. 
Misschien komt het door het ouder worden, 
maar het is vreemd als je half november over de 
Beijerlandselaan rijdt en je alleen maar kerstver-
sieringen ziet. Geen teken van Sint of Piet. Waar 
zijn zij gebleven?
Wellicht vindt ‘de commercie’ het Sinterklaasfeest 
niet interessant genoeg, maar het blijft een leuk 
feest en er gaan voldoende cadeautjes over de 
toonbank, zou je zeggen. Want ook al lijken de 
Sint en zijn Pieten in de vergetelheid te verdwij-
nen, in talloze gezinnen wordt het nog altijd 
gevierd.

Spannend
Zelf bewaar ik goede herinneringen aan het feest 
en vooral aan de dagen voorafgaand aan 5 decem-
ber. Dan puilden alle etalages uit en kon je je uren 
voor zo’n etalage verlekkeren aan al dat fraais. 
Zeker in mijn jongste jaren was dat veelal nog 
niet voor mij weggelegd. Er waren niet genoeg 
centjes voor grote cadeaus, maar je was stikgeluk-
kig als uit de zak een mooie Dinky Toy of een 
ander speeltje tevoorschijn kwam. Ik stam van na 
de oorlog en zag, naarmate de tijd vorderde, de 
cadeaus ieder jaar iets groter worden.
Terug kijkend denk ik met het meeste plezier aan 
die eerste tijd, halverwege de jaren ’50. Sinter-
klaasavond was vooral een gezellige avond. Met 
het hele gezin bij elkaar, soms met gasten erbij, 
zoals ooms en tantes, opa’s en oma’s. Dan werd 
de spanning behoorlijk opgevoerd. Als kind was 

je in nerveuze afwachting van die bons op de 
deur, de gehandschoende hand die pepernoten en 
ander snoepgoed de kamer in slingerde (wat wel 
eens ten koste van een vaasje of kopje ging). Dan 
was de Sint gearriveerd. Maar wie had het lef naar 
de deur te lopen om te kijken of Sinterklaas een 
zak met cadeautjes had achtergelaten? Natuurlijk 
moest vader of moeder altijd mee, maar dikwijls 
was een van de twee net even naar het toilet, de 
keuken of waar dan ook.

Uitpakken
Stond de zak eenmaal middenin de kamer, dan 
kon het uitpakken beginnen. Daar waren we geen 
uren mee bezig, maar er was voor iedereen altijd 
een kleinigheidje. De gezelligheid kwam van de 
gedichten die bij ieder pakje werden voorgelezen 
en de uurtjes daarna, als je mocht spelen met je 
nieuw verworven aanwinst of gezamenlijk een 
spelletje deed. Onder het genot van een kopje 
warme chocola en iets sterkers voor de volwasse-
nen. Als je geluk had, was er zelfs iets te knab-
belen bij.
Het waren, kortom, gezellige avonden, maar 
ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat er te-
genwoordig nu zo heel veel veranderd is. Want 
kinderen blijven kinderen en ouders en groot-
ouders vinden het ook vandaag de dag nog leuk 
hun (klein)kinderen te verwennen. Dus, laten we 
deze oer-Hollandse traditie in ere houden en tot 
in lengte van dagen dit Sinterklaasfeest blijven 
vieren.

’t Heerlijk avondje …

Feest
December staat voor de 
deur. De feestmaand bij 
uitstek. Het begint over 
een paar dagen al met 
het gezellige Sinterklaas-
feest en daarna volgen 
de kerstdagen en Oud 
en Nieuw. Dat is feest, 
voor wie van gezelligheid 
houdt. Natuurlijk zijn het 
ook de dagen waarin we 
elkaar verwennen met 
mooie cadeaus en aar-
dige woorden. Voor leuke 
ideeën moet u maar eens 
op pagina 4 van deze 
krant kijken. De ware Rot-
terdammer vindt daar vast 
iets van zijn gading.

Of december ook voor De Oud-Rot-
terdammer een feestmaand wordt, 
zal nog moeten blijken. Dat is 
vooral afhankelijk van de bereid-
heid van de Rotterdamse winkeliers 
om in deze échte Rotterdamse krant 
te adverteren. Natuurlijk hopen 
wij daarop, want dat zou het feest 
voor de krant en haar medewerkers 
compleet maken. En dat terwijl het 
toch al bijna dagelijks feest is, want 
de populariteit van deze krant neemt 
ongekende vormen aan. Na vier 
nummers is de bekendheid van De 
Oud-Rotterdammer enorm. De krant 
gaat door het hele land en zelfs naar 
vele buitenlandse bestemmingen.
De geweldige response is uiter-
aard hartverwarmend, maar heeft 
tegelijkertijd het nadeel dat het niet 
altijd meer mogelijk is alle vragen 
en verzoekjes die ons per telefoon, 
brief en email bereiken onmiddellijk 
te beantwoorden. Natuurlijk blijven 
wij ons uiterste best doen op alle 
reacties te reageren, maar soms zul-
len mensen wel eens even moeten 
wachten.

De grote populariteit heeft mede tot 
gevolg dat de 70.000 kranten, die 
elke twee weken worden verspreid, 
als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Hoewel het aantal afhaaladressen 
inmiddels is opgelopen tot meer dan 
150 stuks, gebeurt het regelmatig 
dat de kranten op zijn als mensen 
een paar dagen wachten met de 
krant op te halen. Zorg dus dat u er 
snel bij bent. De krant verschijnt tel-
kens op dinsdag in de even weken.

Opmerkelijk is het grote aantal 
verzoeken om exemplaren van de 
eerste twee edities. Klaarblijkelijk 
hebben veel mensen besloten de 
uitgaven te verzamelen en willen 
ze de serie graag vanaf nummer 1 
compleet hebben. Tijdens de Rotter-
damse Dag in de Laurenskerk zijn 
echter vrijwel alle restantexempla-
ren van de eerste edities opgegaan. 
Het wordt dus lastig ze nog te 
bemachtigen.

Fred Wallast
Hoofdredacteur

Inspiratie & Creatie
in Multimedia

Reclamestudio
Baasimmedia

www.baasimmedia.nl
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Wim Noordzij verbaast zich er
nog dagelijks over dat er zoveel
mensen zijn die problemen
hebben met een pijnlijke en
loszittende prothese, niet
wetende dat er een manier is
om terug te kunnen gaan naar
de tijd datze nog eigen tanden
hadden en zonder na te denken
konden eten, praten en lachen.

Nu kunnen mensen met
gebitsproblemen eindelijk
geholpen worden, door het
inzetten van implantaten door
de implantoloog waar wij nauw
mee samenwerken.
Als u dit leest denkt u: dit is
alleen voor rijke mensen. Nee
hoor, want na een bezoek aan
de implantoloog wordt de
behandeling aangevraagd en bij
goedkeuring wordt bij
ziekenfondsverzekerden de
behandeling vergoed op een
eigen bijdrage van Euro 180,-
na.

Informeer vrijblijvend bij ons
naar de mogelijkheden die er
voor u zouden kunnen zijn en u
kunt eindelijk eens genieten van
een vastzittende prothese.

De Rolls Royce onder de kunstgebitten

DENTAL KRALINGEN
Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12

DENTO TANDPROTHETIEK
Bongert 1 (hoek Beukendaal)

(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Gebitsprothese
op implantaten

Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

TANTE POST(BUS)

Een dagja Waalhaven
In uw artikel ‘een dagje Waal-
haven’ stelt u dat na de oorlog 
geen Koolhoven vliegtuigen meer 
werden gebouwd. Na de Tweede 
Wereldoorlog bouwde Fokker in 
licentie echter nog acht Koolhoven 
FK 43 voor Frits Diepen Vliegtui-
gen. Deze door Fokker gebouwde 
Koolhovens kregen de bijnaam 
‘Fokhovens’. 
Enkele jaren terug werden de 
overblijfselen ontdekt van de 
Koolhoven FK 26, in 1918 door 
hem gebouwd toen hij als ontwer-
per bij de British Aerial Transport 
Company (BAT) in dienst was. 
Dit toestel was, tussen haakjes, het 
eerste vliegtuig ter wereld dat van 
het begin af aan was ontworpen als 
passagiersvliegtuig. Er zou worden 
getracht dit toestel weer in zijn 
oude staat te brengen, maar ik weet 
niet of dat is gelukt, ik hoor er al 
jaren niets meer over.
Met vriendelijke groet,

Jacq. van der Meer
___________________________

Reus van Rotterdam
Ik wil graag even reageren op het 
artikel over de Reus van Rotterdam.
Ik werkte in 1947 op de Kruiskade 
in banketbakkerij/lunchroom Kruit-
wagen. Ik verzorgde daar onder 
andere het maken van ijs voor de 
lunchroom. Daarvoor moest ik elke 
dag bij de ijsfabriek in de Gou-

vernestraat een staaf ijs halen om 
dat te gebruiken in de hand/ijsma-
chine. Regelmatig zag ik daar Rein 
Rijnhout of voor zijn raam zitten of 
buiten lopen. Op een van de dagen 
sprak hij mij aan en vroeg wat ik 
steeds met die jutezak op mijn 
schouder deed en wat daarin zat. Ik 
vertelde hem waar dat voor nodig 
was. De volgende dag vroeg hij mij 
wat zo’n ijsje zou kosten. Ik wist 
dat hij en zijn ouders heel weinig te 
besteden hadden en daarom bood ik 
hem aan een ijsje te komen eten op 
de eerstvolgende zondag. Ik zou dat 
zelf betalen. Ik vertelde mijnheer 
Zimmermann (de eigenaar en mijn 
baas) wat ik afgesproken had. Mijn-
heer Zimmermann zei mij dat wat 
hem betrof Rein elke zondag een 
kop koffi e en een ijsje of gebakje 
mocht komen eten op zijn kosten. 
Rein heeft dat vele weken gedaan 
tot hij ziek werd.

Wil Baur, Tessenderlo, België 
___________________________

Geachte redactie, 
Wanneer ‘De Oud-Rotterdammer’ 
binnen komt zit ik het helemaal uit 
te pluizen. Zo ook het ‘spionnetje’. 
Graag wil ik op dit verhaal regeren.  
Het verhaal  in ‘het spionnetje’ 
deed me denken aan zo’n elf jaar 
terug. Ik had net een nieuwe heup 
gekregen. Na enkele weken kon 
ik weer aan de wandel. Weliswaar 
met krukken maar toch... Als ik 

moest oversteken, merkte ik dat 
veel verkeer netjes voor me stopte 
(soms niet, maar dat soort mensen 
heb je ook). Later, toen ik eenmaal 
mijn krukken kon laten staan en erg 
langzaam moest oversteken, werd 
ook wel gestopt, maar toch zag je 
bestuurders op hete kolen zitten, 
zo van: “Mens schiet een beetje 
op zeg!” Maar daar trok ik me 
niet veel van aan. Enige tijd later 
liep ik weer als een kievit, zoals 
je dat noemt en ja hoor, alweer 
een verandering in het gedrag van 
veel verkeersdeelnemers. Zodra 
je probeert over te steken, of daar 
zelfs al mee bezig bent, rijden ze 
je gewoon zo’n beetje van de weg 
af, alsof je onzichtbaar bent. Ik heb 
er in die bewuste periode wel eens 
aan gedacht maar weer met die 
krukken te gaan lopen. Zo zie je 
maar dat het niet alleen winkelende 
mensen zijn of bepaald personeel 
dat zulk gedrag vertoont, zoals bij 
die Euromast  Hopelijk  zijn er nog 
ergens mensen die zich nu voelen 
aangesproken. Ik zou zeggen; men-
sen, denk na en verander je gedrag 
na het lezen van dit soort verhalen.
 
M.Schenkel
___________________________

Politiek(1)
Als geboren en getogen Rotterdam-
mer was ik blij verrast door uw 
initiatief. Rotterdam heeft weer een 
krant nadat het restantje Rotterdams 

Dagblad zo ruw om zeep werd 
geholpen door een betweterige AD-
hoofdredacteur zonder Rotterdam-
gevoel. Nou staan Rotterdammers 
bekend om hun recht-voor-de-raap-
heid en het moet me dan ook van 
het hart dat in de laatste editie een 
betreurenswaardig en ontsierend 
stukje stond van Gerard Cox.
Weliswaar viert het vrije woord 
tegenwoordig hoogtij, maar het 
helpt als je verstand van zaken 
hebt, in plaats van ongenuanceerd 
een kwalijk riekende mening te 
verkondigen waarin fout op valse 
aanname wordt gestapeld.
Misschien moet Cox zich maar 
beperken tot schrijven over Fe-
ijenoord, wielrennen en het vrien-
dencircuit: dan blijft de beperktheid 
van zijn horizon uit zicht. Wat 
overigens voor méér mensen geldt: 
als je echt wilt zeggen wat je denkt, 
moet je er tegen kunnen voor suf-
ferd te worden uitgemaakt – zeker 
als je die kwaliteit zo overtuigend 
etaleert. Eén onderwerp wil ik Cox 
wel aandragen: “Hoe ik van linkse 
lul tot rechtse bal werd.” Moet toch 
een aardig stukje kunnen opleveren.
Hulde voor De Oud Rotterdammer: 
ga zo voort, maar probeer alstu-
blieft politieke meningen buiten 
de krant te houden; het leven is al 
ingewikkeld genoeg om mijn mooie 
herinneringen aan oud Rotterdam 
te laten vergallen door hedendaags 
politiek gezever.
 R. J. W. Peters

Politiek (2)
Met grote waardering heb ik de 
column (politiek) van de heer Cox 
gelezen. Hij benadrukt dat wij met 
z’n allen zo’n vrije samenleving 
hebben gecreëerd en dat eenieder 
die hieraan wil deelnemen dat 
moet respecteren. Het is daarom 
verontrustend dat de politici die 
de wethouder naar huis hebben 
gestuurd dit nog steeds niet willen 
inzien.

D. van der Linden
___________________________

Politiek (3)
Wilt u zo vriendelijk zijn de heer 
Cox mijn welgemeende bewon-
dering over te brengen voor de 
manier waarop hij in deze column 
de politiek in het algemeen belicht, 
en die van bepaalde partijen in het 
Rotterdamse in het bijzonder. Ik 
heb zeer genoten van zijn stukje.

Koos Twigt
___________________________

Geachte redactie,
De Oud Rotterdammer is zeker een 
populaire krant! We hebben veel 
positieve reacties, en tot nu toe on-
geveer 70 potprikopeners verkocht. 
Maar dagelijks komen er nog 
nieuwe aanvragen bij. 
Hartelijk dank! 
Linda van der Lugt 
Prik ‘t S.C

Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-
Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). 
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.
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Oud-opvarenden 
aan boord van 
de “Hudson”

CCtjeCCtje
Als wij vroeger op straat 
iets aan het uithalen 
waren dat het daglicht 
eigenlijk niet kon verdra-
gen, dan hoefde er maar 
iemand te roepen “Kijk uit 
jongens, daar komt ’n vent 
an”, en dan hielden we er 
even mee op, tot die vent 
voorbij was. 

Als we aan het voetballen waren, 
en dat mocht niet, want eigenlijk 
mocht er niks, dan was het oppas-
sen dat de wijkagent, genaamd 
“Knopendoos”, je niet verraste, 
want die nam zonder pardon de 
bal af. En al was dat dan maar een 
grote prop zilverpapier met lusjes 
geknipte fi etsbinnenband er om-
heen, (zo’n bal werd steeds kleiner, 
was na een week nog ’n propje),  je 
was ‘m kwijt, en iets beters had je 
niet. Dus was de waarschuwings-
kreet: “JUT! Bal in je zak!”
D’r mocht eigenlijk niks, nee. Op 
elk stukje plantsoen stond een 
bordje: “Verboden zich op het gras 
te bevinden”. Bij het Zuiderzie-
kenhuis had je een voor die dagen 
enorme lap grond, de Speelwei 
geheten, het woord zegt het 
eigenlijk al. Welnu, op een middag 

reden wij daar met de autoped van 
de Groene Hilledijk af, dat gaf een 
lekker vaartje, maar twee agenten 
dachten daar anders over, onze 
namen werden genoteerd, en tot 
ontzetting van mijn moeder kwam 
er een papieren brief waarin ik werd 
gesommeerd een zaterdagmiddag 
op “het possie”, het Sandelingplein, 
te komen doorbrengen. Daar werd 
ik tezamen met zo’n twintig andere 
jeugddelinquenten bestraffend 
toegesproken door allerlei gestrenge 
fi guren, die ons deden sidderen met 
verhalen over jongens die een fl es 
in zee hadden geworpen met een 
papier erin met de tekst “help ons, 
wij vergaan”, waarop de reddings-
boot tevergeefs was uitgevaren, 
waarvan enige opvarenden ook nog 
waren verdronken,  enzovoorts... Ik 
vond dat verschrikkelijk, maar ja, ik 
was allenig maar met mijn autoped 
van de dijk afgereden! Niettemin 
dacht je: zo’n middag wil ik nooit 
weer beleven.
Het is een open deur te stellen dat 
al dat soort gezag helemaal niet 
meer bestaat. Een “passerende vent” 
zal het wel uit zijn hoofd laten een 
groep jongeren op hun gedrag aan 
te spreken, want op zijn minst krijgt 
‘ie een grote bek, en als ‘ie pech 

heeft een mes tussen z’n ribben. En 
van het controlerend gedrag van de 
politie heb ik ook geen hoge dunk. 
Ja, wel met een man of vijf op een 
straathoek mensen die naar hun 
werk moeten gaan, staan te bekeu-
ren omdat ze vijf kilometer te hard 
gaan met hun auto; ik weet het, het 
is kinderachtig het te zeggen, maar 
het is tegelijkertijd waar. Als ik het 
zie, kan ik niet nalaten te denken: 
“Kom op jongens, ga eens boe-
ven vangen!” ’n Dik jaar geleden 
waren ze op zondagmiddag massaal 
uitgerukt naar de Kuip, waar na de 
wedstrijd iedere automobilist werd 
aangehouden om te blazen. Natuur-
lijk moet niemand met een slok op 
achter het stuur gaan zitten, maar dit 
vond ik wel erg goedkoop. Je denkt 
onwillekeurig: ondertussen worden 
er in de stad drie oude vrouwtjes 
van hun tas beroofd, wordt er lustig 
in drugs gedeald en worden op 
de Lijnbaan voorbijgangers lastig 
gevallen. Ik weet niet hoe het met u 
is, maar ik vind het bijzonder lastig 
mijn geloof in de politie te blijven 
behouden, hetgeen je als eerzaam 
burger toch behoort te doen. Om 
van Justitie maar te zwijgen! 
Tien (10!) jaar geleden met veel 
klaroengeschal en sabelgerinkel bij 

Feyenoord de administratie weg-
halen, vanwege vermeende fraude, 
en na twee vrijspraken TOCH nog 
weer in cassatie gaan, hetgeen voor 
de mensen in kwestie een verlen-
ging van een martelgang betekent. 
En gelooft u mij, dit is een boek-
houdkundige kwestie, heeft niets 
met misdaad te maken; en dan denk 
ik werkelijk, heren, kunt u uw tijd 
niet beter besteden!? Indertijd die 
twee mannetjes van Van der Valk 
met veel tromgeroffel en wapenge-
kletter op Curaçao van het strand 
halen, terwijl je die ook op Schiphol 
had kunnen opwachten… Ik krijg 
niet de indruk dat men tegen de 
echte misdaad zo daadkrachtig te 
werk gaat. Om van de miskleunen 
op het punt van “vormfouten” maar 
te zwijgen. Koos de Krimineel 
heeft wel een paar overvallen op 
zijn naam staan, maar ja, zijn naam 
is fout gespeld, dus laten we hem 
maar lopen. 
Ik overdrijf mensen, hoewel, 
nog niet eens zoveel. Maar als ik 
overdrijf, overdrijf ik uit bezorgd-
heid, waar het met onze rechtsstaat 
heen moet. Maar, misschien bent u 
optimistischer?

Gezag
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Cox Column

Onlangs kwamen ruim 60 oud-opvarenden van de toen-
malige zeesleepboot ‘Hudson’ naar Vlaardingen, om el-
kaar na een hele lange periode, weer aan boord van ‘hun’ 
schip te ontmoeten.

Uiteraard voeren destijds ook veel 
Vlaardingers bij de sleepdienst 
en dit kwam door dat net voor de 
oorlog (1938) de haringvisserij in 
staking was en het grootste deel van 
de visserijmanschappen dan ook 
geen cent verdiende. Veel varens-
gezellen stapten van de visserij 
over naar de sleepdienst en hadden 
daarin voldoende werk om hun bo-
terham te verdienen, maar zij waren 
wel langer van huis.

Natuurlijk werden er veel anekdo-
tes verteld over de vele reizen die 
de “Hudson” heeft gemaakt. De 
heer P.S. de Nijs, voorzitter van de 
stichting “Help de Hudson” vertelde 
hoe de “Hudson” in 1964 van de 

vloot van L. Smit Internationale 
Sleepdienst onder de naam “Ebro” 
van de vloot werd afgevoerd met 
bestemming de sloop!
Door een bijzondere omstandigheid 
kocht Dirk de Jager uit Stellendam 
het lege casco van sloperij Holland. 
Hij maakte er een ijsfabriek van ten 
behoeve van de visserij en noemde 
het schip “Johan-Dirk”. Bij sloperij 
Holland in Hendrik Ido Ambacht 
was alles van de sleepboot, dat nog 
herinnerde aan haar vorig bestaan, 
verwijderd, en het casco werd naar 
Ooltgensplaat gesleept en vol-
ledig geïsoleerd en verbouwd tot 
ijsfabriek. 
Veel las- en brandwerk werd er op 
het schip gepleegd, niet zonder ge-

vaar. Op een gegeven moment vloog 
de Old-Lady zelfs in brand, wat bij 
de inbouw van de ijsmachine voor 
de nodige vertraging zorgde. 

Maritiem erfgoed
Uiteindelijk werd het schip in Stel-
lendam afgeleverd en draaide 200 – 
250 ton ijs per week. Huup Tanis uit 
Goedereede werd in 1977 de nieuwe 
eigenaar en zette de ijsfabriek voort 
onder de naam “Elizabeth”
Maar ook aan deze periode kwam 
weldra een eind, omdat de nieuwe 
kotters van Stellendam zelf uitgerust 
werden met een eigen ijsmachine en 
steeds minder werd gebruik gemaakt 
van de voormalige zeesleepboot. 
In 1989 werd de “Hudson” voor de 

tweede keer, maar nu van Stellen-
dam voor de sloop afgevoerd.
Het was het idee van oud-stuurman 
P.S. de Nijs om dit laatste stukje 
maritiem erfgoed te behouden. Een 
lange weg volgde en het oude casco 
werd naar Rotterdam gehaald, waar 
met de restauratie werd begonnen. 
Nog niet zo lang geleden legde de
Fa.Ytama een nieuw dek en 
verblijdde Eeuwit Tanis (vuurtoren-
wachter van Ouddorp) ons met een 

prachtige Industrie motor uit 1951, 
die nu draaiend als museumstuk 
staat te pronken. 
Op 25 januari 2003 werd de 
“Hudson” in Vlaardingen als 
museumschip in gebruik gesteld. 
De restauratie was voor het grootste 
gedeelte voltooid. 

Maarten Bezuijen

De Hudson is tot april 2006 op woensdagmiddag en zaterdagmiddag 
van 12.00 - 17.00 uur aan de Haringkade in Maassluis te bewonde-
ren. Voor scholen elke dag, op afspraak > Het museumschip is ook 
geschikt voor vergaderingen en kleine bijeenkomsten (ca. 30 man).
Contact: M. Bezuijen,  Julianalaan 18, 3116 JR  Schiedam, 
tel. 010-4734062



Pagina 4 Dinsdag 29 november 2005 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Winkelcentrum Binnenban 97, Hoogvliet
tel. 010-4160933, fax 010-4164077

Email: voskamp@voskamp-vof.nl

Gespecialiseerd 
in boeken over 
Oud-Rotterdam.
Een greep uit onze collectie

U wordt nu bijna dagelijks gevraagd, wat u van de Sint (of later van de Kerstman) 
wilt hebben. Wij hebben links en rechts geneusd wat er op boek- of ander gebied 
over ‘ons’ Rotterdam te vinden is en kwamen met schoenen en sokken vol thuis. 
De beschreven uitgaven zijn verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. Bij Donner 
op het Binnenwegplein, in Hoogvliet bij Voskamp of bij de Archiefwinkel aan de 
Coolsingel zal je echter niet snel je neus stoten.

Het verleden naar het heden

Anna Blaman, haar tijd vooruit?
Wie kent haar nog, en bovenal wie leest haar nog? Anna Blaman, geboren en getogen in Rotterdam, zal in deze 
tijd met haar werk geen opzien meer baren of irritatie wekken. Toch is het zeker de moeite waard 100 jaar na 
haar geboortedag weer eens wat aandacht aan haar te schenken.

Anna Blaman, pseudoniem van Johanna Pe-
tronella Vrugt, geboren op 31 januari 1905 aan 
het Vredenoordplein in Rotterdam, vestigde 
haar naam in 1941 met het boek ‘Vrouw en 
vriend’. Hierna volgde de opzienbarende ro-
man ‘Eenzaam avontuur’ (1948), waarmee zij 
als schrijfster doorbrak naar het grote publiek. 
Blaman behoorde  tot de belangrijkste auteurs 
van haar generatie. 

Een omstreden en bekritiseerde auteur, dat 
wel. Zij was als geen ander in staat in haar 
werk de levensproblemen van haar tijd uit 
te beelden, zonder illusies, zonder schijn-
heiligheid en in duidelijke taal. Niets werd 
verbloemd. Menigeen ervoer dit als negatief 
en aanstootgevend. Haar werk werd aanvan-
kelijk door het grote publiek vooral afgewe-
zen vanwege haar openhartigheid over de 
homo-erotiek. In die tijd, 1948, veroorzaakten 
de gedurfde erotische en lesbische passages 

veel beroering. Hierdoor werd zij ook uiterst 
negatief ontvangen in de gereformeerde en 
katholieke pers. 
Ondanks dit alles ontving zij in 1956, als 
tweede vrouw, de PC Hooftprijs, een hoge lite-
raire onderscheiding. Zij was de eerste auteur 
die de prijs ontving voor haar hele oeuvre. 
Uiteraard zag Blaman deze toekenning als een 
vorm van rehabilitatie, na de vele kritiek die 
zij had ontvangen. Blaman overleed in 1960 
en werd begraven op Hofwijk in Rotterdam-
Overschie, met als grafschrift de beroemde 
tekst uit haar gedicht Winter “Ik ben gestorven 
zonder het te weten / want anders had ik mij 
toch wel verzet”.

In verband met de aandacht die de schrijf-
ster krijgt tijdens het Anna Blaman Festival 
in Rotterdam, dook ik mijn boekenkast in en 
vond haar werk na jaren weer terug. Wel-
iswaar onder het stof, maar nog in leesbare 

staat. Ik heb meteen het meest beruchte boek 
eruit gepikt. ‘Eenzaam Avontuur’, een tweede 
druk uit 1949 en nog gesigneerd ook! Wat je 
allemaal niet opduikelt achter in zo’n kast! 
Meteen werd ik weer gegrepen door het ver-
haal en Blaman’s taalgebruik en heb het boek 
in een paar uur uitgelezen. De lezer krijgt het 
niet cadeau, maar het lezen van Blaman blijft 
de moeite waard. Doe eens een poging en laat 
u verrassen! 
Het Anna Blaman Festival wordt vrijdag 2 
december afgesloten met lezingen, debatten, 
muziek en theater in Café Blaman. Dit nieuwe 
literaire café wordt die avond en nacht gelan-
ceerd. Het café is gevestigd in de Arminus/
Remonstrantse Kerk op de hoek Westersingel/
Museumpark in Rotterdam.
Geïnteresseerd geraakt en het festival gemist? 
Kijk voor meer informatie op www.letteren-
huis.nl of www.schrijversnet.nl

Elly Timmers

Uitgever H.A. Voet uit Capelle aan den IJssel heeft een serie fotoboeken op de markt gebracht 
onder de titel ‘Rotterdam door de tijd’. In deze serie worden diverse Rotterdamse stadswijken 
in de jaren 1950-1965 belicht. Honderden foto’s van o.a. de bekende fotograaf J.F.H. Roovers 
hebben, met een voortreffelijke tekst van H.J.S. Klaassen en Rein Wolters, een plek in deze serie 

gevonden. Het Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt, Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier, 
Kralingen, Kralingseveer, ’t Oude Westen, Middelland, ’t Nieuwe Westen, Crooswijk, 

Nieuw Crooswijk, de Goudse Buurt, ’t Oude Noorden, de Agniesebuurt, de Proveniers-
wijk, Overschie, Charlois, het Kleiwegkwartier én Schiebroek zijn weer te zien in nooit 

gepubliceerde foto’s.
Voor een kleine € 19,00 bent u de bezitter van één van deze boeken.

Paul Martens
Op de Aelbrechtskolk fotografeerde hij ooit baby’s op een schapenvacht. Inmiddels is hij uitgegroeid 
tot een fotograaf die met bijzondere lenzen Rotterdam in panorama formaat bij u thuis brengt. Zijn 
jaarlijkse kalender is een aanwinst om aan uw muur te hangen; helaas kunnen wij zijn prestaties niet in 
kleur weergeven in deze krant. Maar geloof ons: de kleurrijke opnamen liegen er niet om. 
Buiten zijn bekende kalenders laat Paul Martens ook regelmatig bijzondere, kleurrijke fotoboeken 
verschijnen. Sinds drie weken ligt daar nu ‘Rotterdam Stad met Allure’ bij. Een aanrader voor een ieder, 
die Rotterdam hoog in z’n vaandel geschreven heeft.

Dwarsliggers
Een heerlijk onderhoudend boekje van de hand van Hans Vos en Joop van der Hor. Deze Rotterdamse politie-
agenten bundelden hun columns over hun Rotterdamse avonturen in Dwarsliggers. Een prachtig boekje, met 
twee voorkanten, opgesierd met schitterend fotowerk van Rob Cornelder en Roel Dijkstra. Dwarsliggers werd 
woensdag 23 november gepresenteerd in café Ari, waar Gerard Cox en Ger Koedam ieder een eerste exemplaar 
kregen uit handen van de auteurs. Dwarsliggers is uitgegeven door Valerius Uitgevers en kost € 11,90. Een 
perfect geschenk voor iedereen die van Rotterdam houdt.

Zeg, ken jij de mosselman?
Het is heerlijk herinneringen ophalen bij het bijzonder fraai uitgevoerde boekje ‘Zeg, ken jij de mossel-
man?’ van de hand van Art de Vos. Hij beschrijft kort en helder meer dan honderd ‘verdwenen beroepen’. 
Lorrenboeren, schillenboeren, waterstokers, scharensliepen en nog veel meer. Ruim tweehonderd 
pagina’s met honderden foto’s, waarbij de nostalgische gedachten onweerstaanbaar over het netvlies 
gaan. Het gebonden boekje heeft een heel handig klein vierkant formaat en is voor elke Rotterdammer 

een prachtige aanwinst. Het boekje is uitgegeven door uitgeverij Scriptum en 
kost in de boekwinkel € 16,00.

Rotterdam met een knipoog
Auteur Herman Bosbaan publiceerde het derde deel van de serie ‘Rotterdam met een knipoog’. Ruim honderd 
pagina’s met 750 foto’s van het oude en het hedendaagse Rotterdam, toegelicht met korte humoristische tekstjes 
waarin het leven van alledag op de hak genomen wordt. Een fraai geschenk voor de Rotterdammer die wil 
genieten van zijn stad en het niet erg vindt dat daar af en toe een knipoog bij geplaatst wordt.
Het boek is uitgegeven bij Francis Productions en kost € 14,95

NIEUW BIJ VOSKAMP:
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De eerste bedrijfswagen die in Rotterdam 
meereed in de optocht was een Benz bestel-
wagen van de Firma Hoevels, stoomwas-
serij. Dit was tijdens de kroningsfeesten van 
Koningin Wilhelmina. De echte bloemen-
corso’ s begonnen zo rond de jaren dertig. 
De organisatie lag bij de Oranjeverenigin-
gen, in samenwerking met het Rotterdamse 
bedrijfsleven.
In onze schooljaren was het bloemencorso 
onbetwist hét grote gebeuren op Koninginne-
dag en al vroeg in de morgen gingen we op 
pad om ergens langs de route een goed plekje 
te veroveren. Duizenden belangstellenden 
uit Rotterdam en omliggende gemeenten 
kwamen er op af. Langs de stoepranden, 
waar toen nog niet overal auto’ s geparkeerd 
stonden, was plaats genoeg en wie meer 
wilde, klom in een lantaarnpaal of op het dak 
van het brandweerhuisje!
Uiteraard was het volledige politiekorps 
gemobiliseerd om de route vrij te maken 
en alles in goede banen te leiden. Vooral de 

bereden politie met hun prachtige paarden 
trokken daarbij de aandacht. Als we dan een 
plekje gevonden hadden, begon het wachten 
op de stoet en dat kon wel eens zo’n twee 
uurtjes duren. Het normale verkeer mocht 
zo lang mogelijk doorrijden en pas als de 
motorpolitie de straten afsloot, wist je dat 
ze er aankwamen. Als je op de trottoirband 
zat moest je wel je benen intrekken, want de 
motoragenten reden met hun Harley’s met 
zijspan vlijmscherp langs de trottoirs, zonder 
op je tenen te letten!
Voorafgegaan door enkele bereden agenten, 
kwamen dan eindelijk de eerste wagens 
in zicht, meestal een paar dure cabriolets, 
waarin notabelen minzaam wuivend naar het 
publiek, voorbijreden. Ook toen al trokken 
hoeden van de dames aller aandacht!
Onder de klanken van een pittige mars van 
het eerste muziekkorps naderden dan de 
prachtig versierde wagens van de deelne-
mers, waar de Rotterdamse bloemisten soms 
dagenlang aan gewerkt hadden. Vooral in de 

echte praalwagens waren duizenden bloemen 
verwerkt. Bijna alle bekende Rotterdamse 
bedrijven waren vertegenwoordigd met één 
of meer wagens. Vaste deelnemers waren 
o.a. Brouwerij d’Oranjeboom, Van Nelle, 
Verkade, Van Doorn’s speculaas en de meeste 
autodealers.
Prachtige limousines, mooi opgemaakte be-
stelwagens van diverse kledingbedrijven en 
stoere vrachtwagenchassis met een zee van 
bloemen in alle kleuren.
Overal waar de stoet passeerde klonken de 
oh’s en ah’s van het publiek, hier en daar 
zelfs een luid applaus. Enkele muziekkorpsen 
liepen mee in de stoet en zorgden voor een 
vrolijke stemming.
Echte praalwagens, zoals in de bollenstreek, 
waren er niet veel bij, want Rotterdam was 

een werkstad en dat was duidelijk zichtbaar 
aan de versierde kraanwagens, kippers en 
andere nuttige voertuigen.
Tot 1939 werd jaarlijks een bloemencorso 
georganiseerd. Daarna volgde een lange on-
derbreking, maar na de oorlog kon men nog 
enkele jaren genieten van het bloemencorso. 
In ieder geval nog tot en met het aftreden van 
koningin Wilhelmina.
Weliswaar kregen we er later wat voor terug, 
zoals het Zuid-Amerikaans carnaval en de 
Dance Parade, maar dat is toch een heel an-
der genre dan dat oude bloemencorso dat bij 
velen van onze generatie nog onuitwisbaar in 
het geheugen is opgeslagen.

Martin Wallast

Bloemencorso
In gesprekken met oud-Rotterdammers hoor je er nog wel eens wat 
over, maar slechts enkelen weten nu nog dat, behalve in het Brabant-
se Zundert en in de Bollenstreek, ook in Rotterdam vroeger elk jaar 
een grote bloemencorso plaats vond. Altijd op 31 augustus, de ver-
jaardag van Koningin Wilhelmina, die in Rotterdam uitbundig gevierd 
werd.

Zomers feest in hartje winter
Zaterdag 17 en zondag 18 decem-
ber 2005 is het groot feest in de 
Afrikaanderwijk op Rotterdam 
Zuid. De zaterdagmarkt kan, na 
een lange periode van verbouwin-
gen, terug naar haar oude ver-
trouwde plek, die in een geheel 
nieuw jasje is gestoken. Het Afri-
kaanderpark is opnieuw ingericht 
als heerlijk wandelpark en stede-
lijk evenemententerrein. Genoeg 
reden tot feest! Het weekend zal 
spectaculair worden afgesloten 
met een internationale vuur- en 
theatershow ‘El Foc Del Mar’ van 
XARXA.

Ondernemers, buurtbewoners, gemeente en 
deelgemeente slaan de handen ineen om van dit 
weekend een geweldig spektakel te maken. Met 
een speciaal ingericht festivalrestaurant gaat 
op zaterdag 16 december ‘Eetwijk Feijenoord’ 
van start. Alle culturen van de wijk kennen 
vele eetgewoontes en deze zijn te beleven in 
dit geurvolle ‘Eetwijk-restaurant’. Huidige en 

toekomstige eethuizen en restaurants, zoals Het 
Gemaal van topkok Rob Baris, maar ook mul-
ticulinaire winkels presenteren zich in dit hele 
weekend durende culinaire hoogtepunt. 
Zaterdagmiddag wordt het startsein voor het 
muzikale programma gegeven door de Carib-
bean Brassband Contest. Vanaf verschillende 
locaties in de wijk lopen brassbands een route 
naar het park, waar zij samen met het 100 man 
sterke djembé-orkest ‘Bang the Drums’ uit de 
Afrikaanderwijk een gezamenlijke afsluiter 
verzorgen. 
Vervolgens staat de gehele zaterdagavond in 
het teken van muziek met optredens van onder 
meer Urban Night, Drop your Demo, Q-Sign 
en Re-play. Zondag verzorgt Villa Zebra in 
samenwerking met Right to Play spellen 
vanuit de hele wereld waar alle kinderen aan 
mee kunnen doen. Ook is er een Street Soccer 
Competition.
XARXA besluit dit feestelijke weekend met 
een indrukwekkende parade met vuur, theater 
en muziek, compleet met vuurspuwende crea-
ties, praalwagens en theater.

Rock en rollen in Doklaan
Ik heb mijn jeugd doorgebracht 
in de Van der Werffstraat. Na 
de oorlog lagen de Jonker 
Fransstraat, Meent en omstre-
ken helemaal plat, op de Bos-
jes- en een protestante school 
na. Wij kwamen toen van de 
vaart en mijn ouders waren 
blij dat zij een huisje konden 
krijgen in Crooswijk. 

Dat was voor ons wel mooi, want wij had-
den genoeg ruimte om te spelen. Ze zijn 
later aan het bouwen gegaan, overal zag je 
heistellingen komen. Daar kon je briket-
ten weg halen die zij gebruikten voor de 
heistelling. Die werkten allemaal nog op 
stoom en wij hadden die briketten nodig 
voor de kachelwarmte; dat kostte niets. 
Het mocht niet, maar ja, wat wil je zonder 
geld. Later kwam er een clubhuis in de 
Van der Werffstraat. Dat heette ‘de Arend 
en de Zeemeeuw’. Ik heb daar veel van 
mijn vrije tijd doorgebracht en een hoop 
vrienden en kennissen gemaakt. Nu ben 
ik benieuwd waar zij allemaal gebleven 
zijn, zoals John v/d Zijden, de bakker, 
Piet Rijsdijk, Wim Sprangemeijer, Toos 
Balkhoven, Jan Looyens, Frans v/d 
Heijden, Riet Geneugelijk, Wim Jansen, 
Kok Jansen, Joop Grapen en nog veel 
meer. Overdag naar school en kat-
tenkwaad uithalen en ’s avonds naar 
het clubhuis, waar alle jeugd aanwezig 

was. Daar werden wij opgevangen door 
de Heer Veenema, Pleun, en juffrouw 
Terhennen. Wij deden daar blokjesvoetbal, 
fi guurzagen, timmeren en wat al niet meer. 
En als de leiding even vrij was, verzonnen 
wij wel iets om binnen te komen; om te 
dansen met de jongens en de meiden.
Ik ben ook nog even naar Kamp de Tol 
geweest met Piet Rijsdijk in Doetinchem 
voor moeilijk opvoedbare kinderen. Wij 
dachten op vakantie te gaan, maar nee 
hoor; ‘s morgens om zes uur je bedje 
uit en vlag hijsen, aardappelen schillen, 
bruggen bouwen, dat was me wat. Toen 
ik eenmaal 16 was, ben ik naar de grote 
vaart gegaan, bij de Rotterdamse Lloyd. 
Toen ik weer thuis kwam, vroeg  mijn zus 
Greet of ik mee wilde gaan naar Doklaan. 
Daar kon je dansen. Er speelden vaak 
Indische jongens met een bandje en je kon 
er heerlijk rock en rollen. Sindsdien ben 
ik altijd bevriend gebleven met de Indi-
sche jongens, tot aan de dag van vandaag.

Nu ben ik met een reünie bezig. Wij 
zoeken jongens en meiden die vroeger in 
Doklaan, Ons Huis, Odeon, Schanswijk 
en Las Palmas uit gingen. Als er mensen 
zijn die geïnteresseerd zijn, kunnen ze mij 
een emailtje sturen of even kijken op mijn 
site http://members.lycos.nl/schanswijk. 
Ze kunnen ook bellen naar 06-51968005.

Joop Teunisse

Weet je nog....Weet je nog....

Feestelijke heropening Afrikaanderplein
- Replay -
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Nu halen,

over 12 maanden 

betalen

Maak nu gebruik van onze speci-

ale rentevrij uitgesteld betalings-

regeling via PrimeLine

Electrostore uw adres voor nieuwe
Plasma televisies
L.C.D. schermen
Home Cinema systems
D.V.D. & Videorecorders
Audio apparatuur
Groot huishoudelijk
Klein huishoudelijk

Unieke service:
NOOIT VOORRIJKOSTEN!!
(zelfs na de garantieperiode)

Gratis thuisbezorgen, 
monteren en installeren. 
Inruil mogelijk, flexibele betalings-
mogelijkheden, uitgebreide en eerlijke voorlichting.

14krt 
Gouden solitairring
Gouden damesring gezet 
met 1 briljant van 0.10 krt.wes.vs.
Goudgewicht is 5.50 gram
 

€ 249,90 
Bezoek en bestel via onze website: www.lancar.nl    of  

in onze winkel: v.d. Leckestraat 23-25, 3061 PA  Rotterdam, tel. 010-2120472

JVC Breedbeeld LCD-TV
W-XGA 66 cm (1.366 x 768 pixels) panel

Component ingang

PC ingang
10 W totaal RMS uitgangsvermogen

Teletext: 10 pagina geheugen (level 1.5)

Geleverd met tafelstandaard

2 SCARTS
S-IN, AV IN

Adviesprijs 1325,-

Electrostore prijs: 995,-

Weet je nog.....Weet je nog.....

Als er iets over de Paul Krügerstraat geschreven wordt, gaat het meestal over het 
gedeelte bij de Maashaven. Van het eerste stuk bij de Hilledijk is weinig bekend.

Vanaf de Hilledijk kon je naar 
beneden het Marialaantje in. Het 
liep daar steil naar beneden en er 
stonden lage huisjes. Hier woonde 
een van de bekendste vrouwen 
van Zuid. Martha, ouvreuse in de 
bioscoop Harmonie in de Gaes-
beekstraat, altijd behulpzaam en 
een gulle lach.
Naast het laantje, in de Paul 
Krügerstraat stond de meubelfa-
briek van Klutgen en daarnaast de 
autowerkplaats van Konig, met 
vrachtwagens voor het vervoer 
vanuit de havens. Op de hoek 
met De la Reijstraat woonde de 
familie Hasselberg, de chef van 
de garage. Op de hoek van de 
Hilledijk zat een sigarenwinkel en 
op de hoek van de Steijnwegstraat 
bakker Brands, met daartegen-
over de slagerij van Riek en Kees 
Braun.

Uierboord
Ik weet dat de heren Cox en Van 
Duin een tietenfestival organise-
ren met uierboord. Maar weten zíj 
dat mijn moeder Riek Braun er 
minstens honderd kilo per week 
van verkocht?

Die uierboord kwam binnen in 
grote tenen manden, soms met 
stukken huid eraan, maar altijd 
met de tepels er nog aan. De melk 
droop er nog uit, tot verdriet van 
het winkelmeisje Sjaantje, want 
het werd een sport die tepels uit te 
knijpen en de straal zo te richten 
dat Sjaantje gelijk haar haar moest 
gaan wassen.
Op de hoek van De La Reijstraat 
zat groenteboer Piet van de Waal. 
Iets verderop schoenmaker Piet de 
Neus en dan waterstoker Plom-
pen. En op de hoek van de Chr. 
de Wettstraat horlogemaker Dolf 
Mitgenberg in wiens souterrain 
wij woonden.

Februari 1953
Toen kwam het water van de hol 
van de Paul Krügerstraat omlaag. 
Een politiewagen had ons al 
gewaarschuwd voor wateroverlast.
Ik ging naar de slagerij om de 
koelmotor uit de kelder te halen. 
Mijn vrouw en Mitgenberg 
haalden het souterrain zo veel 
mogelijk leeg.
Toen ik weer bij mijn huis kwam, 
dreef de tafel door de keuken met 

de kopjes er nog op. We moesten 
wachten tot het water ging zak-
ken en we konden gaan hozen. 
Dat ging vrij gemakkelijk, want 
het water kon door het raam zo 
de Chr. de Wetstraat ingegooid 
worden. Op een gegeven moment 
vond mijn moeder dat we de boel 
de boel maar moesten laten, want 
morgen kwam er weer een dag.

De volgende morgen stonden 
we te kijken of we water zagen 
branden. Het water was weg. 
We moesten alleen nog wat na-
dweilen, dankzij de dochters van 
buurman Plompen. Die hadden 
de halve nacht doorgewerkt en, 
omdat het water door de muren 
sijpelde, ook óns souterrain leeg 
gehoosd.
 
Scheerklant
Op de hoek van de Jacominastraat 
was de kapsalon van Oudijk. Jan 
Oudijk was vroeger een bekend 
zwaargewichtbokser en voor de 
duvel niet bang. Hij had een heel 
lastige scheerklant in de zaak. 
Altijd wat te zaniken. Dan was het 
mes niet goed, dan beet de after-

shave weer te hard op zijn gezicht. 
Jan was het zat.
De volgende keer had hij een 
fl esje volgeplast en zijn botste 
mes opgezocht. De baard van de 
klant werd er afgehakt onder luid 
geketter van de klant. Jan kwam 
met zijn fl esje en smeerde de 
inhoud op de klant zijn gezicht. 

Die vloog uit zijn stoel, 
omdat het zo verschrikkelijk beet. 
“En dat was nou míjn water”, zei 
Jan, “en nu mijn zaak uit en nooit 
meer erin.”
 
Kees Braun

Verhalen uit de Paul Krügerstraat 
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De eerste raadfoto in ‘De Oud Rotterdammer’ leverde nog geen honderden op-
lossingen op, maar wel genoeg om voorlopig door te gaan met deze rubriek.
Duidelijk was, dat de opmaker voor een té kleine weergave van de raadfoto had 
gekozen. Deze keer zal het wel anders zijn.

Waar was dat nou?

Maar hoe groot je deze foto ook afdrukt, het is 
toch vooral leegte wat je ziet. Voor oud-Rot-
terdammers van ‘deze kant’, maar ook voor ‘de 
boeren van de overkant’ was dit bekend terrein. 
Ging je naar ‘de overkant’ dan kwam je in 70% 
van de tramreizen langs deze plek voorbij. En 
uiteraard gold dit ook, als je van Zuid naar ‘de 
stad’ ging.

Welke kruising van wegen ziet u, wat 
is er nu op deze locatie te vinden. 
Ik zie uw reacties, graag met persoonlijke 
herinneringen, van u tegemoet
Over twee weken vertel ik, waar de eerste 
raadfoto genomen is. Oplossingen tot vanuit 
Canada kreeg ik binnen. Ruim 20% zit ernaast, 

maar de goede oplossers dragen soms details 
aan, die in mijn databank nog niet aanwezig 
zijn.

Oplossingen van deze raadfoto moeten vóór 12 
december 2005 gezonden worden naar

Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ  Rotterdam.

Ook inzendingen via Internet zijn mogelijk. 
Uiteraard ook voor de 12e december a.s. zen-
den aan waarwasdatnou@xs4all.nl

Eén van de goede oplossers wordt met een 
leuke, Rotterdamse attentie verrast.

Nevenverdiensten 
boven 65 jaar
Ik ben 65 jaar en met pensioen 
en werk gemiddeld twee uurtjes 
per week tegen een bepaalde 
vergoeding als beheerder van een 
pand. Ik word uitbetaald onder de 
noemer beheerskosten. Moet ik 
deze inkomsten aan de belasting 
opgeven of gelden terzake nog 
vrijstellingen?

Als het hierbij gaat om inkomsten 
uit arbeid, bijvoorbeeld omdat u de 
administratie uitvoert of diensten 
verleent, dan zijn deze belast in 
box 1. U moet ze dan opgeven bij 
de ‘nevenverdiensten’. Kosten die 
u hierbij in redelijkheid moet ma-
ken, bijvoorbeeld het reizen naar 
uw werkplek, zijn onder voor-
waarden aftrekbaar. Overigens kan 
hierbij ook aan de orde komen dat 
uw opdrachtgever/werkgever - als 
er sprake is van een gezagsver-
houding -  al op uw honorarium 
loonheffi ng moet inhouden en 
uitbetalen aan de belastingdienst. 
De vrijstellingen voor belastingbe-
taling, zoals de algemene hef-
fi ngskorting, zijn waarschijnlijk al 
verrekend met uw AOW en ander 
pensioen.

Erfdeel afrekenen 
om zorgtoeslag
Mijn oude moeder heeft aardig 
wat geld achter de hand. Daarmee 
heeft zij enkele van haar kinderen 
een hypothecaire lening gegeven 
met een jaarlijkse schenkings-
constructie waarmee de kinderen 
deels de aankoop van een huis 
konden fi nancieren. Mijn vader is 
overleden en het erfdeel van de 
kinderen is in het beheer van mijn 
moeder gebleven. Nu blijkt dat zij 
teveel inkomen heeft om in aan-
merking te komen voor een zorg-
toeslag terwijl een groot gedeelte 
van het geld niet van haar is. Is 
het verstandig de kindsdelen uit te 
betalen en dit nog voor eind van 
het jaar te doen om de zorgtoeslag 
te kunnen opstrijken?

De zorgtoeslag heeft te maken met 
het zogenoemde verzamelinkomen 
uit de boxen 1, 2 en 3. Als zij het 
vruchtgebruik van vermogens 
van kinderen heeft, dan moet zij 
- boven de vrijstellingen - daar-
over in box 3 belasting betalen. 
Uw alleenstaande moeder zit 
kennelijk met haar geprognoti-
seerde ‘toetsingsinkomen’ over 
2006 boven de 25.068 euro. Dan 

krijgt men geen zorgtoeslag. Het 
is overigens ontzettend lastig om, 
met overhevelingen van vermogen 
aan kinderen het verzamelinkomen 
(met name dat uit box 3) zo sterk 
terug te brengen, dat zij alsnog de 
zorgtoeslag zou krijgen. Dat mag 
nooit alleen een reden zijn om 
kinderen uit te betalen.

Achterneven erven van 
verre bloedverwant
Ik behoor tot een grote groep van 
achterneven en –nichten die allen 
meedelen in een nalatenschap 
van een verre tante. Volgens onze 
inschattingen laat zij 100.000 
euro na. Ons deel zou neerkomen 
op omstreeks 2500 euro. Hoeveel 
houden wij na belastingen hiervan 
netto over?

Bij een dergelijke verre bloed-
verwant bedraagt de vrijstelling 
slechts 1865 euro. Over het 
meerdere betaalt u 41 procent 
successierechten. Derhalve houdt 
u volgens onze berekening van uw 
erfenis van 2500 euro netto 2240 
euro over.

Bedrijf delen 
bij echtscheiding
Mijn man heeft een goedlopende 
onderneming. We zijn in gemeen-
schap van goederen getrouwd, 
maar we overwegen na een lang-
durig huwelijk te gaan scheiden. 
Kan ik dan aanspraak maken op 
de helft van zijn ondernemingsver-
mogen?

 Ja. Dat is echter alleen het geval 
indien het bedrijf of een beroep 
tot de huwelijksgemeenschap 
behoort. Het deel van het onder-
nemingsvermogen dat u toekomt 
moet uw man aan u uitbetalen of 
overdragen op het tijdstip van de 
ontbinding van de huwelijksge-
meenschap en tegen de waarde 
in het economisch verkeer. Het is 
verstandig om voor de waarde-
bepaling (waarbij stille reserves, 
goodwill en fi scale reserves een 
rol spelen) een onafhankelijk ac-
countant in te schakelen.

Vaststellen afkoopsom 
pensioentjes
Volgend jaar worden mijn vrouw 
en ik allebei 65 jaar en ontvangen 
dan AOW. In de loop der jaren 
hebben we beiden kleine pensioen-

bedragen opgebouwd bij diverse 
pensioenfondsen. Enkele van 
deze pensioenen zullen worden 
afgekocht omdat ze minder dan 
355 euro op jaarbasis bedragen. 
Bestaat er een vaste regel over het 
vaststellen van de afkoopsom?

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen 
actuariële berekeningen over 
afkoop van de kleine pensioentjes. 
U moet er hierbij van uit gaan, 
dat een kansberekening wordt 
gemaakt hoe lang het pensioen 
jaarlijks moet worden uitgekeerd 
en dat bedrag wordt – zoals dat 
heet – ‘contant’ gemaakt. Dat wil 
zeggen dat u natuurlijk niet vooraf 
toekomstige nog te behalen rente- 
en/of beleggingsopbrengsten krijgt 
uitgekeerd. In de praktijk komt het 
erop neer dat uw oudedagspen-
sioen (inclusief rechten van een 
eventueel nabestaandenpensioen) 
misschien met een factor van elf 
wordt afgekocht. Nogmaals: per 
pensioenregeling kan dat anders 
liggen. Deze afkoopsom is bruto 
en wordt volledig belast.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave 
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. 
U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Reünie Limburgse Jagers
Op woensdag 12 april 2006 organiseert de Stichting Vrienden van de Limburgse Jagers in de Le-
gerplaats Ermelo een reünie voor oud leden, beroeps en dienstplichtig, van de Demonstratiecom-
pagnie die van 1951-1975 in het Kazcplx Kranenburg-Zuid in Harderwijk was gelegerd. Opgave 
bij voorkeur via www.limburgsejagers.nl  cq  per brief /kaart RLJ Vrijthof 25, 6211 LE Maastricht 
met DEMCie , naam, voorletters, adres en Liplg/periode.  Deelname aan reünie kost € 10 pp 
(echtgenote/partner welkom), over te maken op rekening 133302997 t.n.v. Stichting Vrienden LJ , 
Venlo met de toevoeging van naam, voorletters en adres , Liplg!!!.

Nadere informatie zie www.limburgsejagers.nl

In deze cursus leert u de basisvaardigheden 
van het stamboomonderzoek. U maakt kennis 
met primaire bronnen, zoals de burgerlijke 
stand en secundaire bronnen zoals het nota-
rieel archief. Deze worden uitgelegd aan de 
hand van Rotterdamse voorbeelden. 
Docent: dhr. D. van Wingerden
Aantal lessen: 10 (incl. 2 rondleidingen + 1 
lezing Genealogie Digitaal)
Prijs: € 70,- 
(inclusief lesmateriaal, koffi e en thee)

Tijdstip: dinsdagmiddag van 14:00-16:00 uur
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 januari, 7, 14, 21 en 
28 februari,7 maart 2006
Locatie cursus en lezing: 
Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651.
Wilt u zich aanmelden of op de hoogte wor-
den gehouden van cursussen? 
Stuur dan een e-mail naar 
cursus@gar.rotterdam.nl. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
telefoonnummer (010) 24 34 567.

Cursus ‘Genealogie voor beginners’
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Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) 
organiseert door heel Nederland  ‘beweegweken’ voor 55-
plussers. Deze Flash-campagne: “Bewegen met Plezier”, 
wordt ondersteund door Stichting Zorgbreed Capelle, 
Sport Service Capelle en Meldpunt Ouderen.

Greet (70) en Sarie (76):

Niet moe 
te krijgen…

NISB bestaat zes jaar en is dit jaar 
40 keer te gast in en rondom een van 
de woon- en zorgcentra van Woon-
zorg Nederland. Uitgangspunt is het 
aanbieden, uitbreiden en verbeteren 
van sport- en bewegingsactiviteiten 
aan instellingen en organisaties 
die deze doelgroep een warm hart 
toedragen, vertelt campagneleidster 
Carolien Daniëls.
Ditmaal stond De Roo van Capelle 
aan De Baronie in Capelle aan den 
IJssel op de agenda. 
Activiteitenbegeleidster Joke 
Koornstra: “De gemiddelde leeftijd 
in de Roo van Capelle is 88 jaar. 
Afgelopen maandag kwamen er 
vier deelnemers, nu meer dan 25!”, 
vertelt zij enthousiast. Zij heeft de 
deelnemers uitgelegd dat bewegen 
op je eigen niveau goed is, ook al 
heb je pijn in je knieën of rug. Doen 
wat je kunt doen! Alle aanwezige 

‘pijntjes’ worden daardoor vergeten 
en naar de achtergrond verdreven. 

Rustig tot pittig bewegen
“We hebben deze week een gevari-
eerd programma”, meldt Koornstra. 
“Zoals demonstraties rolstoeldan-
sen, linedancing, volksdansen en bij 
mooi weer buiten, jeu de boules. Wij 
gaan eerst met z’n allen een kopje 
koffi e drinken, tien minuten de spie-
ren rustig opwarmen en ongeveer 
25 minuten bewegen. Dan volgt 
een pauze met koffi e of iets anders 
en daarna weer 20 tot 25 minuten 
bewegen. Het is niet alléén rustig tot 
pittig bewegen op muziek zoals bal-
spelen, zachte frisbees, dobbelste-
nen rollen, zachte ballen en shawls 
aan elkaar doorgeven en gooien met 
washandjes met rijst erin, maar ook 
geheugentrainingspelletjes; gedich-
ten en rijmpjes maken. Gehandicap-

ten kunnen ook zittend meedoen. In 
de loop van de week ontstaat er een 
vaste groep deelnemers, meer vanuit 
aanleunwoningen dan vanuit de 
verzorging.”

Veel gelachen
“Hoe de sfeer is? Het is een enthou-
siaste groep, die elkaar helpt en res-
pecteert. Er wordt veel gelachen”, 
zegt Joke Koornstra. “De opzet is 
óók dat de deelnemers samenwer-
ken. Wij maken het aantrekkelijk 
door steeds met nieuwe ideeën 
en prikkels te komen die voor de 
nodige afwisseling zorgen.“
“Als je plezier hebt gaat alles 
vanzelf”, zeggen de dames Greet 
van Broekhuizen (“M’n rok zat in 
de weg, de volgende keer doe ik 
een trainingsbroek aan”) en Sarie 

Herwaarden. Twee buurvrouwen 
die tegenover elkaar wonen en deze 
week enthousiast voor de eerste keer 
meedoen. Greet van Broekhuizen 
is geboren in Vlissingen en woont 
sinds 1965 in Capelle aan den IJssel. 
Tot haar 70e verjaardag, verleden 
jaar, heeft zij in Dordrecht gezwom-
men en aan rolskiën gedaan en nu 
beoefent zij enthousiast de sport 
Nordic Walking (wandelen met 
twee stokken; poules genaamd). 
Haar ogen glinsteren als zij zegt dat 
zij ‘altijd met bewegen bezig is’. 
“Bewust lopen naar de apotheek 
of boodschappen doen; bewegen is 
belangrijk”, vindt Greet.

Aanstekelijk
Sarie van Herwaarden beaamt dat 
volmondig. Zij heeft haar over-

buurvrouw meegenomen naar De 
Roo van Capelle. Samen met haar 
man gaat ze regelmatig zwem-
men, wandelen en fi etsen en thuis 
doen zij actief mee met het televi-
sieprogramma van Carl Noten en 
Olga Commandeur: “Nederland in 
beweging “.
Net als uw buurvrouw Greet is zij 
nog erg actief. Stralend zegt Sarie 
van Herwaarden dat zij 76 jaar is 
en zich daar helemaal niet voor 
schaamt. “Waarom zou ik”, zegt ze, 
“ik heb een groot doorzettingsver-
mogen en wil ondanks mijn rug-
klachten zoveel mogelijk meedoen. 
In de zomer ga ik na het avondeten 
met mijn man altijd een half uurtje 
lopen om een frisse neus te halen; 
bewegen werkt aanstekelijk.”

Joop Zeemeijer

Hoofdweg 20  

2908 LC Capelle aan den IJssel

Tel. 010 - 458 00 88 ■  www.revacore.nl 
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 De pil steekt van wal

Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease
Een moeilijke Engelse 
term voor een ziekte die 
in Nederland in het kort 
vaak wordt aangeduid als 
COPD. De Engelse term is 
internationaal de aandui-
ding voor chronische bron-
chitis en emfyseem. Dit is 
een aandoening die bijna 
uitsluitend bij rokers voor-
komt. Mondiaal zal het in 
2020, volgens opgaaf van 
de WHO, doodsoorzaak 
nummer 3 zijn.

De klachten zijn hoesten en 
toenemende benauwdheid. De 
luchtwegen vernauwen zich en er is 
een toegenomen slijmproductie die 
moet worden opgehoest, doordat de 
trilhaarcellen, die het slijm naar de 
keel bewegen, niet meer functione-
ren. Op den duur gaan ook de long-
blaasjes, waarmee zuurstof door het 
bloed wordt opgenomen, kapot en 
daardoor neemt de benauwdheid 
toe. Het is een ziekte die niet te 
genezen valt. Wel is het mogelijk, 
door te stoppen met roken, de pro-
gressie van de ziekte af te remmen. 
Met behulp van een longfunctie-on-
derzoek kan men onderzoeken of ie-

mand COPD heeft. Daarbij kijkt de 
arts dan met name naar de snelheid 
waarmee de patiënt de ingeademde 
lucht kan uitblazen. Ook wordt dan 
onderzocht hoe men op medicijnen 
reageert die moeten worden inge-
ademd. Dit zijn luchtwegverwijders. 
Op deze manier wordt ook het 
onderscheid gemaakt met asthma, 
die andere veel voorkomende long-
ziekte. Helaas merkt men bij COPD 
dikwijls pas te laat dat het niet goed 
gaat. Dit komt ook wel doordat 
men zich gaat aanpassen aan de 
ziekte. Je bent eerder moe, dus je 
gaat minder bewegen. Want meer 
bewegen betekent meer stofwisse-
ling, en dat gaat weer gepaard met 
meer verbruik van zuurstof. Dit gaat 
echter niet doordat de zuurstofopna-
mecapaciteit beperkt is en verder zal 
afnemen naarmate de ziekte vordert.
Met de jaarwisseling zullen velen 
zich weer voornemen met roken te 
stoppen. Een goed voornemen, maar 
niet voor iedereen altijd even simpel 
te realiseren. Het is dan goed om te 
weten, dat de huisarts u daarbij kan 
helpen. 

Wolter de Waard

Wolter de Waard
huisarts

De Sint bij Radio Rijnmond

Gedichten voor pakjesavond, 
heeft u hulp nodig?
Weet u het nog, sinter-
klaasavond in de ‘fifty’s’. 
Dagenlang werd er ge-
knutseld en gerijmd om 
er op pakjesavond veel 
plezier voor terug te 
krijgen. Lootjes trekken, 
wekenlang bedenken wat 
te kopen voor die speciale 
persoon, surprises maken 
en gedichten schrijven. 
Veel tijd nam het in beslag 
maar we werden creatief 
en energiek.  

Beetje op de achtergrond geraakt dit 
feest, verdrongen door de kerst-
markten die vanaf half november 
al weer te bezoeken zijn, de dure 
cadeaus die we aan elkaar geven en 
overvloedige kerstdiners die ons op-
gedrongen worden. Jammer, vinden 
de Sint, zijn Pieten en Ilse.
Radio Rijnmond wil hier iets aan 
doen en de gezelligheid van pakjes-
avond weer nieuw leven in blazen.

De Sint en Radio Rijnmond slaan  
de handen in elkaar, en gaan u 

helpen met dichten. 
Op 2 december tussen 14.00 en 
16.00 uur staan ze voor u klaar,
om zo uw werk wat te verlichten.
Luister naar Ilse op Radio Rijnmond 
om te horen wat de Sint allemaal 
bedenkt.
U kunt dan bellen met informatie 
over de persoon en het cadeau dat u 
schenkt. 

Bij de neus genomen
Ook ik heb goede herinneringen aan 
oud Rotterdam en mis net als Gerard 
Cox de stad van toen. Ik ben in 1931 in 
het oude Noorden geboren, in de Johan 
Idastraat om precies te zijn. 

Voor de oorlog woonde ik met mijn ouders en 
broertje in de Heulstraat. Aan het eind van de oorlog 
woonde ik weer tot halverwege de jaren 50
in het oude Noorden. Het was een gezellige buurt. 
Vooral als het vroeg donker werd en alle lichten aan 
gingen in de etalages. Als ik van mijn werk kwam, 
liep ik altijd van de Eendrachtsweg naar huis. Via 
de binnenstad, wat nog een open vlakte was, door 
de Jonker Fransstraat, over het Noordplein, dan de 
Noordmolenstraat een stukje Zwart Janstraat en dan 
de Pijnackerstraat in. Op de hoek van de Pijnacker-
straat en de Zwart Janstraat stond Flip de bloemen-
man. Als ik mijn maandsalaris had ontvangen, kocht 

ik daar altijd voor mijn moeder en schoonmoeder een 
bos bloemen. Maar het kwam mij een keer niet zo 
goed uit, dus ik zei tegen Flip dat ik de bloemen te 
duur vond. Ik weet niet meer wat ze toen kostten, laat 
ik zeggen 75 cent per bos.
Nou, zei Flip, ik zal het goed met je maken; ik geef 
je twee bossen voor fl .1.50 en ik trapte er met open 
ogen in. Later moest ik er goed om lachen hoor, het 
was mijn eigen schuld.
Vooral de Noordmolenstraat en de Zwart Janstraat 
waren gezellige winkelstraten. Bij Hensen in de 
Noordmolenstraat kocht ik mijn eerste lippenstift 
en mijn eerste poederdoos. Naderhand bij Iburg en 
Hipke in de Zwart Janstraat spullen voor mijn uitzet. 
Met weemoed denk ik terug aan die tijd. Ik weet best 
dat de huizen van toen nu niet 
meer geschikt zouden zijn, maar het gaat om de 
sfeer.

Wil Ketting-van Zijl

Weet je nog....Weet je nog....

De Sint en 
Radio ‘Rijm’-mond

2 december
14.00 - 16.00 uur
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Licht+ werpt nieuw licht op verlichting

Nieuwe lampen-
collectie van 
JOOP! Living 

Na jarenlange ervaring op de 
zakelijke projectmarkt laat RGG 
Licht & Design met Licht+ nu 
haar licht op de consumentenmarkt 
schijnen. Hiermee speelt RGG 
Licht & Design in op de groeiende 
aandacht van consumenten voor 
verlichting. Zij zien steeds meer de 
toegevoegde waarde van verlichting 
en zijn ook bereid hier meer voor 
te betalen. “Goede verlichting kan 
een woning maken of breken. Goed 
licht is de basis voor sfeer in huis, 
maar heeft ook een praktisch en 
functioneel doel. Bovendien is goed 
licht gezond”, aldus Helen Delmee, 

directeur van Licht+. “Het is daarom 
van essentieel belang al zo vroeg 
mogelijk over verlichting na te 
denken. Bij een nieuwe woning het 
liefst nog voor de bouw of afwer-
king van de woning.” 

Het juiste licht op elke 
plek 
Met alle toonaangevende 
(design)collecties is Licht+ een on-
uitputtelijke bron van inspiratie voor 
consumenten, architecten en binnen-
huisadviseurs en hét adres voor een 
compleet lichtadvies of gedetailleerd 
lichtplan op maat. Aan de hand van 

bouwtekeningen, verbouwplannen 
en nauwkeurige berekeningen maakt 
Licht+ voor elk huis een uitgekiend 
lichtplan dat voor het juiste licht 
op elke plek zorgt. Hierbij wordt 
onder meer rekening gehouden met 
de grootte van een ruimte, hoe deze 
wordt ingericht en met welke kleu-
ren. “En dit alles hoeft niets extra’s 
te kosten. Het gaat er vooral om hier 
al in een vroeg stadium over na te 
denken”, vertelt Helen Delmee. 

Nieuwe JOOP! Collectie
Voor zowel binnen als buiten vind je 
bij Licht+ verlichting in alle stijlen, 

smaken en prijsklassen. Van klassiek 
tot uiterst modern. Licht+ voert alle 
gerenommeerde (top)merken. Als 
klap op de vuurpijl is hier onlangs 
de exclusieve lampencollectie van 
JOOP! Living aan toegevoegd. 
Na mode, geuren en accessoires 
richt het designer label zich nu ook 
op wonen. De lampen van deze 
bekende Duitse ontwerper stralen 
glamour en luxe uit door hun strakke 
en elegante vormgeving. 

Bijna 70 jaar lichtervaring
Licht+ is een initiatief van RGG 
Licht & Design. Opgericht in 1936 

als ‘Rotterdamsche Gloeilampen 
Groothandel’ is RGG Licht & De-
sign in de loop der jaren uitgegroeid 
tot hét adres voor alles op het gebied 
van binnen- en buitenverlichting. 
RGG heeft vooral veel ervaring 
opgedaan op de zakelijke markt 
en bij vele grote projecten voor de 
verlichting gezorgd. Met Licht+ zet 
RGG Licht & Design de opgedane 
vakkennis en ervaring nu direct in 
voor de consumentenmarkt. Dat 
RGG Licht & Design ‘lichtjaren’ 
ervaring heeft, moge duidelijk zijn: 
volgend jaar bestaat het bedrijf maar 
liefst 70 jaar.

Rotterdam - RGG Licht & Design presenteert onder de 
naam Licht+ een toonaangevende collectie verlichting in 
de grootste lichtshowroom van Nederland. In het enorme 
pand in Rotterdam met een showroom van ruim 1.500m2  
is alles op het gebied van verlichting te vinden. Hier 
branden lampen van alle gerenommeerde (top)merken, 
waaronder de allernieuwste lampencollectie van JOOP! 
Living. Consumenten kunnen bij Licht+ terecht voor een 
bijzondere lamp, maar vooral ook voor een compleet licht-
advies of gedetailleerd lichtplan. 

Effect behandeling 
prostaatkanker 
in kaart
Eenderde van de mannen die ter behandeling van prostaatkanker in 
een vroeg stadium een operatie hebben ondergaan, heeft na vijf jaar 
plasklachten (31 procent). Erectieproblemen treedt bij 88 procent op. 
Van mannen die zijn bestraald heeft 64 procent vijf jaar erna erectie-
problemen, aldus Ida Korfage in haar proefschrift
’Gelokaliseerde prostaatkanker en kwaliteit van leven’. Desondanks 
rapporteren deze patiënten een goede algemene kwaliteit van leven.

Prostaatkanker is de meest voorkomende 
soort kanker onder mannen in Westerse 
landen. Als prostaatkanker in een vroeg 
stadium ontdekt wordt, volgt behandeling 
door operatie of bestraling. Uit studies blijkt 
dat de vijfjaars overleving dan ruim negentig 
procent is. De behandeling kan wel nevenef-
fecten veroorzaken, zoals
erectieproblemen, plasklachten en darm-
klachten. Korfage bracht met haar onderzoek 
voor het eerst in Nederland in kaart wat de 
langetermijngevolgen zijn van prostaatkan-
kerbehandeling op het functioneren en de 
algemene kwaliteit van leven. Zij onderzocht 
driehonderd mannen van middelbare of 
oudere leeftijd met prostaatkanker uit vier 
Rotterdamse ziekenhuizen. De studie toonde 
aan dat verreweg de meeste plas-, darm- en 
erectieproblemen die één jaar na de behande-
ling nog niet zijn genezen, blijvend zullen 
zijn.
Veel patiënten bleken de neveneffecten te 
accepteren als een onvermijdelijk gevolg van 
de behandeling van een levensbedreigende 

ziekte; zij namen de neveneffecten ‘op de 
koop toe’. Verder bleken mannen seksuele 
problemen op oudere leeftijd min of meer 
gewoon te vinden.

Invloed
Prostaatkanker kan vroeg worden opge-
spoord met de ‘prostaat-specifi ek antigeen’ 
(PSA)-test. Nadeel van deze test is dat ook 
prostaatkanker wordt gevonden bij mannen 
die daar anders niet aan zouden zijn overle-
den. Ook staat nog niet vast of de prognose 
verbetert door screening en vroegtijdige 
behandeling. Korfage vond dat de diagnose 
prostaatkanker een grote invloed heeft op 
de gezondheidsbeleving van mannen. Een 
effect dat volgens haar niet mag worden 
onderschat. Daarom, maar vooral gezien de 
neveneffecten van behandeling, moet aan 
mannen die de PSA-test overwegen op zijn 
minst onbevooroordeelde informatie beschik-
baar worden gesteld over mogelijke gevolgen 
van vroege opsporing en behandeling, vindt 
Korfage.

- Joop! Living biedt glamour en luxe -

De OudDe OudDe Oud
De Oud-Rotterdammer zoekt 

Bezorgers Rotterdam-Centrum
en Krimpen a.d. IJssel
Wij zijn op zoek naar mensen die de krant willen bezorgen in seniorenfl ats 
in de wijken Rotterdam-Centrum en Krimpen a.d. IJssel.
Voor nadere informatie, neem contact op met:

De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-322575
Of  : 06-51281277
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Explosieve bonbons op de Coolsingel

Hoe Hotel Atlanta 
aan een 
ramp ontsnapte
Sommige mysteries leiden een hardnekkig leven. Ze eisen onze 
aandacht op, maar weigeren hun volledige identiteit prijs te geven. 
Zodra de oplossing zich uiteindelijk aandient, is die vaak van wei-
nig importantie meer. In het voorjaar van 1938 hield zo’n mysterie 
alle Rotterdammers in hun ban.  Wie zat er achter de bomaanslag 
op de Coolsingel? 

In maart 1938 marcheerden de 
Duitse troepen Oostenrijk bin-
nen. Twee maanden later maakten 
Hitler en Mussolini er geen geheim 
van dat Duitsland en Italië geen 
vreemden van elkaar waren. Beiden 
steunden ze de dictator Franco, 
die Spanje inrichtte naar fascisti-
sche snit. De klauw van het rechts 
extremisme strekte zich hoe langer 
hoe meer over Europa uit. Sympa-
thisanten van het fascisme meenden 
echter, dat er meer ‘rood’ gevaar 
te duchten viel van Stalins bolsje-
wisme. Na een gebeurtenis op 23 
mei 1938 zullen Hollandse fascisten 
zich in deze opvatting mogelijk 
gesterkt hebben gevoeld. 

Geheimzinnige ontmoeting
Op die bewuste maandag werd de 
Coolsingel omstreeks 12.15 uur op-
geschrikt door een zeer heftige ex-
plosie. Nadat de rookwolken waren 
opgetrokken, troffen voorbijgangers 
op de rijweg, ter hoogte van het 
Lumière Theater, het verminkte lijk 
aan van een man, wiens been op het 
trottoir was achtergebleven. In de 
nabije omtrek lag een aantal zwaar 
gewonden.
Uit het paspoort van het dodelijke 
slachtoffer leidde de politie aan-
vankelijk af dat het om een Duitse 
bankdirecteur ging. Kort hierna 
bleek echter dat de persoonsgege-
vens vervalst waren. Sectie wees 
uit, dat zich in het lijk vele stukjes 

metaal bevonden, vermoedelijk 
afkomstig van een sigarettenblikje. 
Weinig later ontdekte de Rotter-
damse politie, dat het onbekende 
slachtoffer Evhen Konovalets was, 
leider van een nationalistische vrij-
heidsbeweging uit de Oekraïne. Wat 
deze tegenstander van Jozef Stalin 
in Rotterdam deed is onduidelijk, 
maar feit is, dat Konovalets kort 
voor zijn dood in Hotel Atlanta 
een geheimzinnige ontmoeting had 
met een onbekende man. De laatste 
overhandigde hem bij die gelegen-
heid een doos waarop een tweede, 
kleinere doos gebonden zat. Uit on-
derzoek bleek, dat zich in de groot-
ste (bonbon)doos een ontstekings-
mechanisme had bevonden, bedoeld 
voor het kleinere (sigaretten)doosje, 
waarin het explosief was verborgen. 
Enkele minuten nadat de onbekende 
man het pakket aan Konovalets had 
overhandigd, maakte hij zich snel 
uit de voeten, waarna Konovalets 
afrekende, het overvolle Hotel 
Atlanta verliet en zich in de richting 
van het nabijgelegen Lumière The-
ater begaf. Bij het passeren van de 
tapijtwinkel van Con & Verdonck 
(waar zich thans boekhandel De 
Slegte bevindt), deed de bom zijn 
verschrikkelijke werk. 

Waloek
Uit getuigenverklaringen bleek, dat 
de beide mannen geen onbekenden 
van elkaar waren geweest. Toch was 

het onmiskenbaar, dat de tweede 
man de moord had gepleegd. Deze 
noemde zich ‘Waloek’ en deed 
zich al zo’n anderhalf jaar voor als 
een sympathisant van Konovalets’ 
beweging. 
De aandacht die de kwestie in de 
landelijke pers en de politiek kreeg 
was uiteraard enorm en hield de 
Rotterdamse gemoederen lang be-
zig. Speculanten beweerden Waloek 
zelfs gezien te hebben in Domburg 
en Zaandam. Betrouwbaar was deze 
informatie uiteraard niet. Ook de 
NRC sloeg de plank mis. In de ont-
stane chaos publiceerde de redactie 
binnenland plotseling een foto van 
de dader. Maar de volgende dag 
bleek, dat dit het portret van een 
Hollandse rechercheur was, die veel 
op Waloek leek! 
Nadat de storm rondom Waloek 
was gaan liggen en een orkaan 
vervolgens de gehele wereld in vuur 
en vlam zou zetten, openbaarde de 
Russische spion Pavel Sudoplatov 
(1907-1996) in 1994, dat hij in 
opdracht van Stalin de aanslag op 
Konovalets had gepleegd. De herin-
neringen die de Rotterdammers 
bewaarden aan hun weggevaagde 
binnenstad, hadden het mysterie 
rond de moordaanslag toen echter 
allang naar de achtergrond verdron-
gen.

Rob Groenewegen
  

- Pavel Sudoplatov -

Een schaal 
met vreten 
voor een kwartje
Toen ik nog heel jong was, ging ik met mijn vader 
naar de markt op de Goudsesingel. Na het bombar-
dement op 14 mei 1940 werd de weekmarkt gehou-
den op het Noordplein. Op dinsdag en op zaterdag. 
 
Enkele kooplieden stonden ook de dagen er tussenin op het Noord-
plein dat in de volksmond ‘de mart’ heette. Om een paar centjes te 
verdienen hielp ik als mulo-scholier een fruitkoopman. Het was een 
al wat oudere man, die moeite had met sjouwen. Ik haalde de handkar 
uit een loods, zette de kisten erop en deed het zware werk. Hij had 
twee kisten appelen of peren die een aparte behandeling nodig hadden, 
omdat het 1e keus was. Die gingen in een koelcel, moesten altijd mooi 
opgewreven worden en mochten niet verkocht worden. Wat we wel 
verkochten was tweede keus of soms nog minder.
Op een dag kwam de vrouw van onze dominee langs. Voor ze mij 
gezien had zei ik tegen de oude baas: “Ik moet even piesen” en ging 
tegen de boom achter onze kraam staan. Voor geen goud wilde ik 
weten dat ik deze man hielp. Toen ze fruit bestelde en zag dat ze niet 
de echte appels kreeg, zei ze: “Koopman”, er zitten
plekjes aan.” Hij reageerde met: “Wijf wat wil je nou !  Een hele 
schaal met vreten voor een kwartje! Ja, ik zal ze uitzoeken met een 
hoed op. Nou goed?” Op datzelfde ogenblik draaide hij zich naar mij 
en brulde: “Hé jongen, blijf jij zeiken?” Ik dacht dat ik door de grond 
zou zakken, durfde mijn gezicht niet te laten zien en zei met een 
klaagstem: “Ik kan er niks aan doen, ik moest zo verschrikkelijk.”
Toen de vrouw van de dominee eindelijk vertrokken was, na veel ge-
ruzie, maar toch met appels, want hij was een echte koopman, meldde 
ik me weer bij mijn baas. 
Na afl oop van elke werkdag gingen we naar De Gouden Leeuw om, 
zoals hij zei ‘geld te tellen’. De oude baas sloeg dan eerst twee borrels 
achterover, nam de derde mee naar ons tafeltje en bestelde dan een 
glaasje prik voor mij. Maar niet op die bewuste woensdag. Hij zei: 
“Dat rotwijf heb me helemaal uitgekleed vanmiddag, we hebben geen 
stuiver verdiend jongen, ga jij maar gauw eten bij je moeder.”
Toen ik wegging keek ik nog even om en zag nog net dat hij een 
vierde borreltje bestelde. Toch kwam ik opgelucht thuis.  
 
Jan van Keulen 

Weet je nog....Weet je nog....

Trio’s, Bach en video bij 
Dance Works Rotterdam
Donderdag 8 december brengt Dance Works Rotterdam 
Ton Simons en Rafael Bonachela in het Isala Theater 
in Capelle a.d. IJssel.

‘Betoverend nieuw werk van Ton Simons’, kopte de Volkskrant na de pre-
mière. Ton Simons bewijst opnieuw, met twee nieuwe werken, de meester 
te zijn van de pure dans. ‘Four Trios’ bestaat uit drie gedanste trio’s. Aan de 
basis ervan staat het vierde trio uit de titel, namelijk een trio van auteurs. 
De live videoweergave biedt de mogelijkheid de choreografi e vanuit meer 
dan één oogpunt te zien. 
Donderdag 8 december , Grote Zaal 20.15 uur , € 18,10 Pashouders € 15,80 
Ook te zien:
Woensdag 8 en donderdag 9 februari Rotterdamse Schouwburg 
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Kennis en ervaring van 
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96

e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl 
www.55plus-uitzendbureau.nl

Tijdens uw ziekenhuis-
opname, vakantie of 
zakenreis verzorgen 
wij uw huisdieren en 

kamerplanten

HOUSEKEEPING 
HOLLAND

huishoudelijke dienstverlening 
klussen

senioren service veiligheid
mobiliteit

Tel. 06 46 3 46 46 3

Oude Boeken 
Rotterdam 

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net 

Bezoek onze showroom of kijk op www.z-window.nl

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen
Openingstijden Showroom
Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Dinsdag gesloten

10% Winterkorting
op alle kunststof kozijnen*

Heerlijk
warm de 

winter door!
Na een middag sneeuw-
pret is niets lekkerder
dan thuiskomen in een
heerlijk warm huis!

Met kunststof kozijnen
van Z-window kunt u
optimaal genieten van
de winter. Kunststof
profielen voor ramen,
deuren en schuifpuien
worden op maat
gemaakt en zijn boven-
dien zeer onderhouds-
vriendelijk.

Kijk voor meer infor-
matie op onze website:
www.z-window.nl
of bel: 010 - 4776660

* vraag naar de voorwaarden. 
Actieperiode van 1 november 2005
t/m 31 januari 2006

Aelbrechtskade 122, 
3023 JE  Rotterdam
T (010) 477 66 60
E info@binnewegdepanter.nl

Pedicurepraktijk
Carla Colla

Dawesweg 426, 3069 VR  Rotterdam

Tel. 010-4611911
Mobiel 06-13684991

Emailadres: carlacolla@planet.nl
Aangesloten bij provoet

Behandeling na telefonische afspraak

Aan wie 
vraagt oma hulp 

als ze het 
niet meer weet?

Weet je nog.....Weet je nog.....

We willen er misschien nog niet aan, maar wij, de ‘naoorlogse jeugd’, zijn ook inmid-
dels de vijftig ruim gepasseerd. Onze herinneringen liggen in het begin van de jaren 
zestig. Dat was een turbulente periode in onze tienertijd.

Na de grijze vijftiger jaren waarin 
ons geleerd was vooral tevreden 
te zijn met het ons gebodene, 
kwamen vroeg in de jaren zestig 
de opstandige kriebels los. Wij 
vertaalden dat in onze kleding-
dracht. Ook toen hoorde je er niet 
bij als je niet over een leger-
dump-jack beschikte of een zwart 
marinejasje met gouden knopen 
daarop. Voor de rest kleedden 
wij ons over het algemeen in het 
zwart en waren vooral de meisjes 
met zwarte coltruitjes en Juliette 
Greco opgemaakte ogen helemaal 
in. We reden op zwarte Puchies en 
Tomossen met allerlei extra acces-
soires, prachtige chromen uitlaten 
en opmerkelijk hoge sturen. Onze 
muziekvoorkeur bestond vooral 
uit moderne jazz. Art Blakey, 
Thelonius Monk, Cannonball 

Adderley en Miles Davis waren 
veel gehoorde namen, maar ook 
de West Side Story behoorde tot 
onze favorieten. Hierin stonden 
twee groepen jongelui tegenover 
elkaar, zoals dat ook voorkwam 
in het Rotterdam van toen. Er 
waren gevechten en rellen te pas 
en te onpas tussen de vetkuiven 
en, zoals wij ons noemden, ‘de 
artistiekelingen’. In die tijd nam 
de politie alles zeer serieus op en 
hebben velen van onze leeftijd-
genoten wel eens een nachtje op 
het Haagseveer doorgebracht. 
Vernielingen behoorden in die 
tijd niet tot onze voorkeur, maar 
je werd toen zelfs al afgestraft 
voor een paar vlaggen halfstok 
hangen of een bad nemen in de 
Hofpleinfontein. Ja, het was een 
grijze periode die wij, jeugd van 

toen, van ons af wilden gooien 
en wij waren op zoek naar onze 
eigen identiteit. Om dat gevoel 
vast te houden bezochten wij vele 
gelegenheden in het Rotterdamse. 
Favorieten waren ’t Fust, waar 
altijd een lekker biertje te verkrij-
gen was, de Fles, de Wiek, B14, 
deze laatste voor goede muziek, 
de Pacifi c Club een bruin café met 
een jukebox vol platen van Jimmy 
Smiths en natuurlijk Melief 
Bender waar later op de avond 
veel van onze leeftijdgenoten zich 
schuil hielden. Moest de maag ge-
vuld worden, dan bezochten we de 
Turk en voor een extra goedkoop 
kopje koffi e met slagroompunt 
(een paar kwartjes) Ter Meulen. 
Rotterdam van toen was een 
opgebroken stad, want ze waren 
inmiddels bezig met de aanleg van 

de metro. Overal waar maar iets te 
doen was stonden wij vooraan. De 
stad waar in de vijftiger jaren een 
kanon niets kon raken vanwege 
de stilte was ineens een drukkere 
plaats geworden. Capri, de Itali-
aanse ijssalon had kort tevoren 
al een voorproefje gehad met de 
jeugd van toen en dat breidde zich 
langzaam uit over andere gedeel-

ten van Rotterdam. Nu is Rot-
terdam een zeer dynamische stad 
geworden, onder meer vanwege 
de vele uitgaansmogelijkheden. In 
onze tijd was het alleen maar een 
werkstad, maar hoe dan ook, een 
stad naar mijn hart!

Jos Holterhues

Naoorlogse jeugd vierde 
zijn eigen vrijheid!
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In het spionnetje
door Aad van der Struijs

Ik zit alweer acht weken in m’n spionnetje te kijken en maak dan af en toe een zin-
nige(?) opmerking. De afgelopen drie weken zag ik ineens, dat er in het spionnetje 
werd terug gekeken.

Vanuit Beverwijk zag ik m’n 
lang uit het oog verloren vriend 
Jan Hogerdijk. In de vijftiger 
jaren maakten wij als Rotterdam-
mertjes de stad, en speciaal de 
Rotterdamse schonen, onveilig. 
Niet alleen Jan en ik waren op 
het ‘liefdespad’, bij ons was altijd 
Sam Kolijn (nu Capelle aan den 
IJssel). Twee weken geleden was 

er een reünie bij mij thuis. De 
ook aanwezige echtgenotes be-
grepen er helemaal niets van dat 
50 jaar ná ons ‘afscheid’ de draad 
weer gewoon werd opgepakt.

OK, we waren wat ouder gewor-

den. Maar zit de echte leeftijd niet 
in de geest, sprak ik psycholo-
gisch?
Weer wat later liet oud-collega 
Jan Mackenbach (Breda) weten, 
dat hij na een hard Rotterdams 
werkzaam leven in de 60-er en 70-
er jaren, zijn aardse rust nu in het 
Brabantse had gevonden.
Dat De Oud Rotterdammer echter 

ook ver buiten Rotterdam wordt 
gelezen, bewees de reactie van 
Pim van der Tuyl uit Melbourne 
(Australië). Tussen 1962 en 1965 
was hij m’n benedenbuurman 
in de Boomgaardstraat. Via het 
allereerste spionnetje in De Oud 

Rotterdammer was hij weer op 
ons gezamenlijk bestaan gewezen.

Politie
In mijn spionnetje zie ik politieau-
to’s af- en aanrijden bij het Bureau 
Wereldhavenpolitie in Delfshaven. 
Dat aanrijden kan geen reac-
ties bij me opwekken, maar het 
afrijden daarentegen des te meer. 
Het ziet ernaar uit, dat de dames 
en heren wethandhavers zelf de 
verkeerswetten en –regels aan hun 
geuniformeerde broek lappen.
In plaats van met de auto via de 
openbare weg Sint Jobsweg – Pie-
ter de Hoochweg – Westzeedijk 
te rijden, kiest men voor de zeer 
korte route fi etspad – Westzeedijk. 
In zo’n geval worden er absoluut 
geen ‘alarmsignalen’ gebruikt; 
neen, men vertikt het om in een 
fi le voor een verkeerslicht te staan.
Een opmerking van ‘een burger’ 
wordt gepareerd met het ant-
woord: “Waar bemoeit u zich 
mee?”. Een vraag aan de korpslei-
ding blijft gewoon onbeantwoord. 
Willen jij en ik je dan verbazen, 
over fi etsers die zonder licht aan 
elke kant van de straat zwerven.
Wil jij opmerkingen maken over 
automobilisten, die zonder rich-
tingaanwijzer elke verkeersregel, 
inclusief het rode verkeerslicht, 
negeren?

Juut
In m’n spionnetje zie ik dan liever 
die agent, die ruim voor zijn 
komst aangekondigd werd met 
“Juuuuuut….bal in je zak”.

De prop krantenpapier die we, 
omwikkeld met elastiekjes en 
weckglasringen, als bal gebruikten 
werd zorgvuldig in een portiek 
of langs de blauwe rand opge-
borgen. Want de straatagent, die 
wandelend of op z’n fi ets, naderde 
schroomde niet bij jongens een 
fouillering toe te passen. Niemand 
protesteerde!!

Niemand durfde ook op een fi ets 
te rijden met een spatbord dat aan 
het einde niet minstens 30 cm een 
witte rand toonde. En wie had 
er geen bel, die op een minimale 
afstand van 25 meter duidelijk te 
horen was?
Het rijden in de avonduren op de 
fi ets zonder enig licht bestond 
gewoon niet. Het rijden zonder 

achterlicht was een risico, maar je 
waagde het erop.
Als je betrapt werd, was de minste 
straf, dat je verder naar je bestem-
ming mocht lopen. Maar dan was 
wel als voorzorg jouw ventieltje 
uit voor- of achterband gehaald.

Kijkend in m’n spionnetje vraag 
ik me af of ik tot de door mij 
verfoeide generatíe ‘Vroeger 
was alles beter’ ga behoren. 
Hoe kijken anderen in hun 
‘spionnetje’?
Laat het mij eens weten:
In het Spionnetje
Sint Jobsweg 22e
3024EJ  Rotterdam of via e-
mail inhetspionnetje@xs4all.nl

Fascinerende Flamenco 
in Isala Theater

Ik zoek uit Rotterdam
Ik ben me ervan bewust, dat niet iedereen een spionnetje in De Oud 
Rotterdammer heeft. Maar men kan zich wél in deze krant presenteren en 
duidelijk maken naar wie je op zoek bent.
Stuur een briefje, met daarbij gaarne een foto van destijds, naar ‘Ik zoek uit 
Rotterdam…’, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ  Rotterdam en laat weten wie je 
uit jouw oude Rotterdam zoekt. Ook internet kan je als postbode laten wer-
ken. Stuur jouw vraag met een jpg-foto naar ikzoekuitrotterdam@xs4all.nl.

Cuadro Flamenco 
treedt vrijdag 2 de-
cember op in het Isala 
Theater in Capelle a.d. 
IJssel. 

Dit fl amencogezelschap maakte 
enkele jaren geleden furore in 
de theaters. Door de fascineren-
de sferen die de groep opriep, 
onderscheidt Cuadro Flamenco 
zich altijd verrassend. Zo heeft 
Rafael Montilla ‘El Chaparro’ 
een prachtige stem en verzorgt 
Loli Flores virtuoos en intiem 
castagnettenspel. Speciale gast 
is de gelauwerde gitarist Paco 
Serrano, die vele fl amenco-
iconen heeft begeleid. In dit 

gloednieuwe programma laten 
de musici samen met het jonge 
danstalent Daniel Navarro hun 
eigenzinnige licht op de Spaan-
se (fl amenco-)ziel schijnen.

Isala Theater Capelle a.d. IJssel, 
Vrijdag 2 december 
Grote Zaal 20.15 uur, € 21,00 
pashouders: € 18,70

Lagere sterftekans 
met griepprik
Ouderen die zich ieder jaar op-
nieuw laten vaccineren tegen 
griep hebben 24 procent min-
der kans om te overlijden dan 
ouderen die dat niet doen. De 
eerste vaccinatie zorgt al voor 
een tien procent lagere kans 
op overlijden. Deze conclusies 
trekt Bettie Voordouw in haar 
proefschrift Infl uenza Vacci-
nation in Community Dwelling 
Elderly Persons.

De promovenda beschrijft het effect 
van jaarlijks vaccineren bij zelfstandig 
wonende ouderen op het risico om te 
overlijden of lagere luchtweginfecties, 
zoals acute bronchitis of longontsteking, 
te ontwikkelen. Ouderen die elk jaar een 

griepprik halen blijken een vijftien procent 
lagere kans te hebben om te overlijden 
ten opzichte van ouderen die voor het 
eerst een griepprik halen. In periodes van 
een griepepidemie is dit verschil zelfs 
28 procent. Omgerekend betekenen deze 
uitkomsten dat per iedere driehonderd ge-
vaccineerde personen van 65 jaar of ouder 
één overlijden werd voorkómen. Onder 
jaarlijks gevaccineerde ouderen werd zelfs 
één overlijden op 170 personen voorkó-
men. Naast een lagere sterftekans blijken 
personen met een relatief betere gezond-
heidstoestand die zich jaarlijks laten vac-
cineren, een tot 33 procent verminderde 
kans te hebben lagere luchtweginfecties te 
ontwikkelen en een vijftig procent vermin-
derde kans op een longontsteking. 
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BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD

Nu Binnen – 
t/m zo 4 december
Het Nederlands Architectuurinsti-
tuut gaf tien bekende interieuront-
werpers, waaronder Jurgen Bey, Jan 
des Bouvrie en Concrete Archi-
tectural Associates de opdracht: 
‘Ontwerp de huiskamer van de 
toekomst’. De aloM 
Aanvangstijden:
di. t/m za. 10.00-17.00; zo. en fd. 
11.00-17.00 
-------------------------------------------
Jan, Jans en de kinderen
Vrijdag 9 december brengen Alex 
Klaasen, Plien van Bennekom e.a. 
‘Jan, Jans en de kinderen’ in het 
Isala Theater in Capelle a.d. IJssel.
Jan, Jans en de kinderen is een 
vrolijke en brutale muzikale voor-
stelling over een doorsnee Hollands 
gezin. Wie is er niet opgegroeid met 
de oer-Hollandse familie Tromp? 
Eindelijk zien we ze dan allemaal 
op het toneel: De oenige Jan, de 
actieve Jans, de puber Karlijn, de 
vroegwijze Catootje, de brutale 
Jeroentje, de nukkige opa, en de 
valse, zachte, fi losoferende en 
vechtende katten en hond... Natuur-
lijk is het ‘hoi piepeloi ‘ voor en na, 
maar intussen is er wel wat mis in 
het schijnbaar ideale gezinnetje. Ze 
houden de schone schijn op, maar 
een voor een dromen ze van een 
ander huis, een andere baan, een 
ander leven... Ze zingen over liefde 
en verlangen, en dreigen uiteen te 
vallen. Of komen ze weer samen?

Vrijdag 9 december 
Grote Zaal 20.15 uur 
€ 25,00 Pashouders € 22,70 
Ook te zien: Vrijdag 16, zaterdag 
17 en zondag 18 december Theater 
Zuidplein
-------------------------------------------
Onverwoestbare levens-
drift van Oostpool in Isala
Zaterdag 10 december brengt 
Toneelgroep Oostpool ‘De Nimfen’ 
in het Isala Theater in Capelle a.d. 
IJssel.  
Toneelgroep Oostpool is één van de 
beste toneelgroepen van Nederland. 
De stukken zijn actueel, aangrij-
pend en toegankelijk en hebben 
de onverwoestbare levensdrift van 
de mens als inspiratiebron. In de 
Nimfen staan vier zussen en een 
erfelijk gen centraal. Eén van hen 
is onlangs genezen verklaard van 
de ziekte waaraan hun moeder 
overleed. Twee anderen staan nu 
voor het dilemma: wel of geen 
preventieve operatie. Met de komst 
van de vierde zus die al jaren in het 
buitenland woont, worden de vrou-
wen tijdelijk herenigd. Ze vallen 
tegen hun wil terug in de patronen 
van hun jeugd. Maar hoe sterk is 
een familieband als men wordt 
geconfronteerd met groot onheil?

Zaterdag 10 december 
Grote Zaal 20.15 uur 
€ 17,60 en € 15,30 
Ook te zien:5, 6 en 7 januari Rot-
terdamse Schouwburg 

Kerstcircus Ahoy
Kerstcircus Ahoy’ viert feest! Al 35 
jaar verzorgt het circus een geva-
rieerd, verrassend en spectaculair 
programma in Ahoy’ Rotterdam. 
Deze jubileumeditie belooft u een 
fantastische voorstelling. Zo is er 
voor eerst in de geschiedenis van 
Kerstcircus Ahoy’ een dromedaris-
senact in de piste, maar natuurlijk 
ontbreekt het opstuivend zaagsel 
van de paarden niet. Is er de lach 
en de traan van de clowns, een 
Russische trapeze-act hoog in de 
nok, een bekroond leeuwennum-
mer, en nog veel meer artiesten van 
wereldformaat. U kunt het allemaal 
beleven bij Kerstcircus Ahoy’!
Beleeft ‘t mee van 23 december 
2005 t/m 1 januari 2006 
-------------------------------------------
Winterland Rotterdam
Noordplein t/m 8 januari
Een sfeervolle kerstmarkt waarbij 
gelet is op variatie en kwaliteit.  
Heerlijk slenteren langs oude am-
bachten, kerstartikelen in alle soor-
ten en maten, luxe cadeaus maar 
ook lekkernijen zoals chocolade, 
vers gebakken pinda’s en heerlijke 
glühwein. Daarna in ons verwarmde 
winterlandcafé poffertjes eten of 
echte winterse soep .Achter het 
glas van de kinderen genieten die 
hun capriolen op het ijs vertonen. 
Optredens, live muziek, kerstman, 
arrenslee kortom een dagje uit voor 
het hele gezin.

De OudDe OudDe Oud
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Heeft u een bijzondere uittip? Meld het de redactie via info@deoudrotterdammer.nl

Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot 
Rotterdam staan de krantenrekjes van de 
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de 
stad en de regio. 

Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam 
 Alle vestigingen
Deelgemeente Charlois  
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde  
 Herenwaard 25
Deelgemeente Kralingen-
Crooswijk 
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord  
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie  
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Prins Alexander 
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof 
 Rotterdam Ommoord
Albert Heijn 
 Kleiweg Rotterdam
Albert Heijn 
 Benthuizerstraat 
Albert Heijn 
 Mathenesserplein 
Albert Heijn 
 Bentinckplein 
Boumankliniek 
 Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen  
 Schieweg 139
Gezondheidscentrum  
Ommoord 
 Briandplaats
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia 
 Schere 31
Buurtcentrum Tuinenhove  
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus  
 Oude Watering 324
Konmar 
  Oosterhof
Restaurant Montmartre  
 Zuidplein 116
Van Rietschoten  
 Keizerswaard 8
Shellstation Van der Knaap 
 Nesselande
Activiteitencentrum 
 Nesselande
Gemeentearchief  
 Hofdijk 
Archiefwinkel  
 Coolsingel 
VVV Rotterdam  
 Coolsingel

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet  
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp 
 Binnenban 97 
Banketbakkerij Uljee  
 Binnenban 

Pernis
Wijksecretarie Pernis  
 Vroomstraat 14 
Oudheidkamer Pernis 

Rozenburg
Activiteitencentrum Het Anker 
 Ln v. Nw BLankenburg 13 
Gemeente Rozenburg 
 Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg  
 Molenweg 20

Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse  
 Breeweg 2
Metroshop 
 Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard v. Putten ziekenhuis 
 Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000 
 Vlinderveen 434
Edah 
 Winterakker 21
Edah 
 Nieuwstraat 161
Konmar Superstore  
 Sterrenhof 18
Super de Boer  
 Hadewychplaats 32

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen  
 Waalstraat 100
VlietlandZiekenhuis  
 Vlaardingen

Maassluis
Bibliotheek Maassluis  
 Uiverlaan 18
Konmar 
 Koningshoek 
C 1000 
 Lang Boonestraat 31 
Albert Hein 
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld  
 Mesdaglaan 231 
De Vloot 
De Vliet 

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis Capelle a/d 
IJssel 
 Stadsplein
Bibliotheek Capelle a/d IJssel 
 Stadsplein 39
Nic Visser 
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis 

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
 Nachtegaalstraat 8

Edah 
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf 
 WC De Korf
Spar 
 Stad en Landschap 
Wijkgebouw Gouden Regen 
 Gouden Regen 
Super de Boer  
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer 
 De Korf 8 
Crimpenersteyn  
 Zandrak 
Seniorenrestaurant  
 Lage Vijver 
Bloemenhuis Otten 
 Junolaan 38-42 
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170 

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis  
 Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil  
 WC De Struytse Hoek
Albert Heijn 
 Evertsenplein 68 
Plusmarkt Trommel  
 Moriaanseweg 46  
M C D   
C1000    
Konmar  

Nieuwerkerk a.d. 
IJssel
Groen Schoenen  
 Reigerhof 
Van Delft Books and Gifts  
 Reigerhof 
Coöp Wim Bos  
 Kerklaan 
Plus Dorrestein 

Overige
Bibliotheek Schiedam  
 Stadserf 1
Bibliotheek Ridderkerk 
 St. Jorisplein 77
Bibliotheek 
 Hendrik-Ido-Ambacht  
 Hoge Kade 52
Bibliotheek Barendrecht  
 Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 
 Dorpsstraat 34

Zorg- en 
Senioren omroep
op FM 104,9

Maandag t/m vrijdag

00:00 – 02:00 uur:  
 Welterusten
02:00 – 08:00 uur:  
 RANO non-stop
08:00 – 10:00 uur:  
 Goeiemorgen Rotterdam 
10:00 – 11:00 uur:  
 RANO’s Magazine (H)
11:00 – 12:00 uur:  
 RANO non-stop
12:00 – 13:00 uur:  
 Goeiemiddag Rotterdam
13:00 – 15:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:  
 RANO’s Magazine 
16:00 – 18:00 uur:  
 RANO non-stop
18:00 – 20:00 uur:  
 Goeienavond Rotterdam 
20:00 – 22:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid 
22:00 – 00:00 uur:  
 Welterusten

Zaterdag

00:00 – 02:00 uur:  
 Welterusten
02:00 – 10:00 uur:  
 RANO non-stop
10:00 – 12:00 uur:  
 RANO’s visite 
12:00 – 13:00 uur:  
 Countrystrings
13:00 – 15:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:  
 RANO’s Klankjuwelen
16:00 – 17:00 uur:  
 RANO’s Folkclub (Floorshow)
17:00 – 18:00 uur:  
 Flashback
18:00 – 20:00 uur:  
 RANO non-stop 
20:00 – 22:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid 
22:00 – 23:00 uur:  
 Kalanos 
23:00 – 00:00 uur:  
 Welterusten

Zondag

00:00 – 02:00 uur:  
 Welterusten
02:00 – 13:00 uur:  
 RANO non-stop 
13:00 – 15:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:  
 RANO’s Gospel
16:00 – 20:00 uur:  
 RANO nonstop
20:00 – 22:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid
22:00 – 23:00 uur:  
 Aurora
23:00 – 00:00 uur:  
 Welterusten

De RANO brengt de stad bij u thuis!

Programmaschema
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Puzzel mee en win !!!
De prijspuzzel in De Oud-Rotterdammer 4 van 15 november 2005 leverde meer dan 600 
goede oplossingen op. De oplossing luidde:  Rotterdam, de stad die nooit af is.
Onder de inzenders die deze woorden hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer 
tien CD’s verloot.

De winnaars zijn: prachtige dubbel-CD met tientallen num-
mers van Rotterdamse artiesten, Café 
Rotterdam genaamd, waarin ook nog 
fraaie foto’s van oud-Rotterdam zijn te 
bewonderen.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publice-
ren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens 
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of 
slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, 
stuur deze dan VOOR DONDERDAG 8 DECEMBER 
op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar 
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele 
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing.
Deze keer maken opnieuw tien mensen kans op een 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

35 63 95 68 17 1 26 74 101

45 52 16 29 82 92 24 30 90 28 56

78 2 44 21 99 58 60 20 53

Horizontaal
1. winst opleverend; 7. zachte koek gebakken van fijn deeg; 13. binnenvaartuig; 14. vrouwelijk 
dier; 16. voorzetsel; 17. toegangsprijs; 20. lidwoord; 21. emelt (mv.); 23. radio- volksuniversiteit 
(afk.); 24. dorsvloer; 26. bekende vogel; 28. mannetjeshond; 29. waterdamp (mistaanslag); 31. 
inhoudsmaat (afk.); 33. godsdienst (afk.); 34. plaats in Zwitserland; 35. loopvogel; 37. Europees 
land; 40. Chinese vermicelli; 41. lengtemaat (afk.); 43. grappig dier; 45. baardje; 46. son altesse 
eminentissime (afk.); 47. voorwaardelijke invrijheidstelling (afk.); 48. Europeaan; 50. openbaar 
ministerie (afk.); 52. soort verlichting; 53. treffend; 55. rijksoverheid (afk.); 56. het telkens weer 
terugwinnen van materialen; 57. rivier in Noord-Brabant; 58. doek van sterk linnen; 60. persoonlijk 
voornaamwoord; 61. rivier in Italië; 62. gewicht; 64. oude lengtemaat; 65. Spaanse uitroep; 67. 
hoofddeksel; 69. onderste deel van een gevel; 71. int. vliegtuigkenteken Polen; 72. plezier; 73. 
eiland in de Middellandse zee; 75. spie (wig); 77. dienstbode; 79. muzieknoot; 80. koninklijke 
landmacht (afk.); 82. meisjesnaam; 84. telwoord; 85. rolprent; 87. nieuwe uitlopende twijg; 89. 
over (langs); 90. vloertegel; 92. vlaktemaat; 94. snaarinstrument; 96. Engels bier; 97. zuidvrucht; 
99. tijdperk; 100. gaan, lopen in het algemeen; 101. geliefde (maîtresse).

Verticaal
1. moerasvogel; 2. geaardheid van de mens (karakter); 3. mannetjesbij; 4. plaats in Duitsland; 
5. getijde; 6. gelooide huid; 7. slot (afloop); 8. voorzetsel; 9. kraaiachtige vogel; 10. voertuig; 
11. onenigheid (onbehagen); 12. geestelijke die deel uitmaakt van het kapittel van een kerk; 15. 
muzieknoot; 18. Ned. vereniging van assurantie-adviseurs (afk.); 19. rivier in Utrecht; 21. streling 
met de tong; 22. alvorens; 25. ivoor; 27. asvaas; 30. rivier in Nederland; 32. Schiphol; 34. alcoho-
lische drank; 36. muzieknoot; 38. trekdier; 39. maanstand (afk.); 40. familielid; 42. kersensoort; 
44. huidopening; 46. kussenovertrek; 47. plaats in Limburg; 49. vrouwtjesschaap; 51. brood van 
fijn roggemeel; 52. hoogste punt; 54. streling; 58. zeevogel; 59. metaalsoort; 62. plaats in Rus-
land; 63. naar boven; 66. laatstleden (afk.); 67. familielid; 68. bekende Ned. motorrace (afk.); 70. 
United Kingdom (afk.); 72. gratis meerijden met een voertuig dat men aangehouden heeft; 73. in 
de grond levend zoogdier; 74. algemene kiosk-onderneming (afk.); 76. onraad; 78. meisjesnaam; 
79. corpulent; 81. zwaar (lomp); 83. meisjesnaam; 85. rij stilstaande wachtende voertuigen; 86. 
hemellichaam; 87. grondsoort; 88. telwoord; 91. redaktie (afk.); 93. reverendus dominus (afk.); 
95. open plek in een bos; 97. lidwoord; 98. Chinese muntsoort.

TANTE POST(BUS)
Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-
Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). 
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Geachte redactie, 
Toen in de oorlogsjaren de radio’s 
moesten worden ingeleverd, gin-
gen wij als jongen van 12 jaar naar 
de Rijnhaven, waar ze bij Pakhuis-
meesteren werden aangevoerd.
Wij vroegen de arbeiders die de 
radio’s uitlaadden of wij de ho-
ningraatspoelen mochten hebben, 
die toentertijd in die radio’s zaten. 
Dat was geen punt: “Haal er maar 
uit wat je gebruiken kunt, want ze 
worden toch vernietigd.”
Zo gingen wij met zakkenvol naar 
huis. De langegolfspoelen waren 
natuurlijk het best, want daar zaten 
veel windingen op, tot wel 2000. 
Wat deden wij met die spoelen? 
Daar werd een telefoonleiding tus-
sen mijn vrienden mee aangelegd. 
Vanuit het raam naar het dak en 
daar, onder de houten zijlatten van 
de dakpannen, werden de draden 
aan elkaar gekoppeld met twee 
naast elkaar tot wel tien huizen 
ver. Af en toe riep er wel een boze 
buurvrouw:  “Wat moet dat op 
mijn dak”, maar dan vlogen we 
gauw weer een dak verder. U kunt 
zich wel voorstellen hoeveel keer 
we naar de Rijnhaven gegaan zijn 
om die spoelen op te halen.
Als je rekent (tien huizen van vijf 

meter breed, dan het schuine dak 
van de andere huizen op en neer) 
hoeveel meters draad we bij elkaar 
gesprokkeld hadden? En toen alles 
in werking werd gesteld hadden 
we een prima ontvangst, ook van 
radiozenders. Want we sloten een 
kristal ontvanger hierop aan en 
het werkte perfect; Nederlandse, 
Engelse en Duitse zenders. Wij 
stonden zelf perplex.
Nu ik zelf met mijn gezin al 20 
jaar in Nieuwerkerk aan den IJssel 
woon en naar de markt OP Zuid 
ga, ruik ik nog de koeienhuiden 
van de panden Azië, Borneo en 
andere tropische landen. Wat er al-
lemaal niet was opgeslagen; peper, 
kruiden en niet te vergeten de 
koolteer die de schippers gebruik-
ten om de luiken te verven. Met de 
telefoon belden we elkaar op om te 
gaan zwemmen in de Maashaven 
bij het vlotje.Toen was het water 
glashelder, want de spiering kon je 
bij de klok met kilo’s vangen.
Tot zover mijn mijmeringen die ik 
in een klein uurtje heb uitgetikt. 
Ik merk nu hoe wonderlijk het is 
dat een mens zolang iets op de 
achtergrond in zijn hersens kan 
opslaan. Zestig jaar geheugen 
opdiepen op een gewone dag na 

het lezen van De OUD ROTTER-
DAMMER. Daar kan mijn PC toch 
niet tegenop.

F. Witjes
___________________________

Geachte redactie, 
Ook mijn complimenten voor De 
Oud-Rotterdammer. Ik vind het 
recht toe, recht aan van karakter. 
Prima, echt Rotterdams.
Graag wil ik ook een bijdrage 
leveren over mij vroegere straat, de 
Rakstraat in Nieuw-Crooswijk.
Ik ben 68 jaar en woonde vanaf 
mijn geboorte tot aan mijn 
huwelijk (1960) 23 jaar in die 
straat. Een straat die nu nota bene 
gedoemd is gedeeltelijke gesloopt 
te worden. Geachte beleidsmakers, 
bedenk u nog eens, zou ik zeggen, 
voor zo’n prachtige straat met 
zoveel verhalen. Als ik daar in de 
buurt kom, kan ik het niet nalaten 
door de straat te gaan. Een soort 
heimwee, dus.
De saamhorigheid was en is mis-
schien nog steeds spreekwoorde-
lijk. Als kind kon je er volop spe-
len en volgens mij deden ook vaak 
volwassenen mee met sommige 
spelen. Er werd gebussietrapt, put-
tenloop, geknikkerd, gevoetbald en 

diefi e met verlos gespeeld. Ik kan 
mij ook herinneren dat iemand een 
zogenaamde elektrifi ceermachine 
had. Volwassenen stonden dan in 
een slingertje aan elkaar en steeds 
viel er iemand af, naarmate er har-
der aan de slinger van de machine 
gedraaid werd.
Een voetbal hadden wij niet, zoals 
nu. Hooguit een tennisballetje. En 
o ja, we hadden soms een bal van 
een varkensblaas. Die bracht goeie 
ome Dirk V mee van het abattoir 
waar hij werkte. Opblazen die 
blaas (vies eigenlijk) en drogen 
op zolder. Je was spekkoper als je 
die had.
Over diefi e met verlos heb ik 
ook nog een leuk verhaal. Na het 
spelen op straat kwam ik thuis en 
moest bij mijn vader komen. Ik 
kreeg een verhaal dat ik een gebo-
chelde man had nagedaan en die 
had daarover geklaagd. Wat bleek; 
om de ‘buut’ te bereiken, liep je 
enigszins voorover om niet gezien 
te worden. Ik had heel die man niet 
gezien. Die man mij kennelijk wél. 
Afi jn, ik kreeg een ‘strafje’. Een 
uur stil zitten op een stoel. De man 
had natuurlijk gelijk, ik niet. Zo 
ging dat toen.

Chris Maliepaard

OPROEP
Wie helpt mij uit de nood? Ik zoek 
al heel lang een blikken koektrom-
meltje, rechthoekig, van bakkerij 
T. den Hartig (brood en banket) 
in de Heer Frankestraat van voor 
de oorlog. Op het deksel staat de 
bakkerij (op de achtergrond) en 
een plein met een hek waarop twee 
jongetjes zitten. Een ervan is thans 
mijn partner. Dit tafereel is gemaakt 
met een soort mal (dus géén kleuren 
erop). Als verrassing voor Kerstmis 
zou ik deze trommel graag van u 
overnemen. 
Loes van Dam 
06-40008584

K. Vermaat, Rotterdam
M. Salters, Capelle aan den Ijssel
G. Hermans, Rotterdam
K. Karman, Hellevoetsluis
D. Campo, Maassluis

R. van Velzen, Rotterdam
M.J. de Jong, Schiedam
F.P.M. van Galen-Bruggemans, Rozenburg
H. Peerenboom, Nieuwerkerk a.d. Ijssel
C. Maters-Meijer, Dordrecht 



Gratis oppasvakanties 
               voor seniorenStuur mij het GRATIS OR-informatiepakket:

Voorletters: 

Naam:   

Adres:

Postcode:  

Woonplaats: 

Telefoon:   

Fax:

Vul deze bon in, en stuur deze naar:
de Landelijke Oppas Centrale, 
Postbus 70070,
9704 AD Groningen.
U ontvangt dan de gratis informatiebrochure OR.
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Landelijke 
Oppascentrale

Iedere dag ontvangt de Landelijke Oppas Centrale nieuwe vragen naar 
senioren die een paar weken op een woning willen passen. De bewoners 
zijn dan met vakantie en bieden gastvrijheid aan in ruil voor de zorg voor 
hun huis en soms een poes, hond of goudvis. Hieronder vindt u enkele 
actuele aanbiedingen uit een lange lijst van oppasvragers.

Leek (Gr) - 8 mei tot 15 juli
Het betreft een 2 onder 1 kap woning op de grens van Drenthe en Groningen. U vindt daar veel natuur-
schoon en kunt er heerlijk fi etsen. De stad Groningen is dichtbij! Wij hebben 2 lieve poezen!

Hilversum -30 december tot 7 januari
Wij bieden gastvrijheid aan voor maximaal 4 personen in ruil voor oppas op onze lieve poe-
zen. We wonen dichtbij bos en heide. Winkels zijn dichtbij.

Eindhoven - 24 december tot 2 januari
Hoekwoning met een uitzicht op een beek! Dichtbij een wandelbos en een plas. Winkel-

centrum en bushalte op 200 meter afstand.

Giethoorn - 26 mei tot 15 juli
Vrij gelegen monumentale boerderij in een fraaie waterrijke omgeving. Punte-
ren! Graag de zorg voor onze twee lieve poezen.

Wassenaar - 28 januari tot 16 februari
Villa in een mooie omgeving. Dichtbij duinen en strand. Wij hebben een 
Retriever en 3 poezen die zorg verlangen.

Wilt u meer weten? 
Vraag dan de gratis informatie 
brochure aan bij de landelijke 
Oppas Centrale door middel van 
het opsturen van de ingevulde bon. 

Een dag later bent u volledig op de 
hoogte van uw vele gratis vakanties 
in het komende jaar!


