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Weet
je nog??
Zet twee vijftigplussers bij
elkaar en binnen vijf minuten gaat het over vroeger.
Weet je nog, toen en toen?
Ken je die en die nog? Heb
jij daar óók gewoond? Hoe
vaak zeggen we het niet
tegen elkaar en vertellen
we elkaar de verhalen uit
onze jeugd? Dat zijn vaak
prachtige verhalen, waarbij we allemaal onze eigen
herinneringen hebben.
In deze nieuwe krant, De
Oud-Rotterdammer, kunt
u wat dat betreft uw hart
ophalen, want de nostalgie staat in deze krant
centraal.

Naast deze nostalgische verhalen
vindt u in De Oud-Rotterdammer
actuele informatie die voor 50plussers van belang is. Informatie
over belastingen, verzekeringen,
wijzigingen in het zorgstelsel en ga
zo maar door. Natuurlijk zullen we
ook tips geven op het gebied van
gezondheid, uitgaan, ﬁnanciën en
verzorging. Tips van deskundigen,
maar ook van 50-plussers die zelf
goede ideeën hebben.
De Oud-Rotterdammer gaat eenmaal per veertien dagen verschijnen
en wordt in alle bejaardenhuizen,
serviceﬂats en andere vormen van
ouderenhuisvesting verspreid. Niet
alleen in Rotterdam, maar in de
wijde regio rondom de stad, want in
de loop der jaren zijn heel wat échte
Rotterdammers uitgezworven naar
de randgemeenten.
Zelfstandig wonende 50-plussers
kunnen de krant onder meer vinden
in winkelcentra en supermarkten
in de regio Rotterdam en gratis
meenemen.
De directie van De Oud-Rotterdammer hoopt met dit initiatief erg veel
50-plussers een plezier te doen. En
als u wilt reageren op artikelen in de
krant dan bent u uiteraard ook van
harte welkom.
Fred Wallast, hoofdredacteur

Femina;

Vanaf het begin besteedde de Femina veel aandacht aan entertainment.
Zoals hier, tijdens een modeshow voor kinderkleding in 1951
(foto: Gemeente-archief Rotterdam)

trendsettend, maar vooral gezellig
Bijna zestig jaar geleden staken enkele Rotterdamse ondernemers de koppen bij elkaar. Zij wilden een plan bedenken de zich langzaam van de oorlog herstellende Rotterdammers weer aan het winkelen te krijgen. De mensen
hadden nog niet veel geld, het winkelaanbod was mager en de stad dreunde van de wederopbouw. De ondernemers
dachten met een beurs het koopgedrag te kunnen stimuleren en zo werd de Femina geboren.
De wieg van de beurs stond in diergaarde Blijdorp. In een zaaltje van
de dierentuin stalden vijftig ondernemers hun waren uit in afwachting
van het publiek. Dat kwam, zij het
nog niet in zulke grote aantallen als
nu. De eerste Femina trok 14.000
nieuwsgierigen, die hun ogen
uitkeken bij de ten toon gestelde
nieuwerwetsigheden. Maar meer
nog vergaapten zij zich aan de
optredens van diverse artiesten,
conferenciers en shows. Televisie
was er nog niet en de gewone man
kon zich een bezoek aan het theater
nauwelijks permitteren. Dus was het
heel bijzonder dat zij op de Femina
konden kijken en luisteren naar die
bekende sterren.
Trendsettend
Op die eerste Femina werd een
concept gelanceerd dat tot op de dag
van vandaag stand houdt. De beurs
is altijd trendsettend en laat het publiek kennis maken met de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van

45 Voedingssupplementen

ASL

De Oud-Rotterdammer vindt dat
die nostalgische verhalen een veel
breder podium verdienen. Want er
zijn zoveel meer mensen die hiervan
kunnen genieten en er hun eigen
herinneringen bij kunnen plaatsen.
Dat podium wil deze nieuwe krant
bieden. Even heerlijk wegdromen
naar vroeger tijden en misschien het
eigen geheugen weer wat opfrissen.

voor mensen van
45 jaar en ouder
www.asl-medica.info

huishouden, wonen, voeding en tal
van andere sectoren.
De beurzen stonden in de beginjaren
vooral in het teken van de nieuwe
apparatuur. Stofzuigers, mixers, televisies, wasmachines, het waren de
wonderen van de toenmalige techniek en die nieuwe snufjes trokken
jaarlijks meer toeschouwers naar

de beurs, die intussen het zaaltje in
Blijdorp allang was ontgroeid.

zich in bijna zestig jaar afdoende
bewezen”, vindt zij.

Concept
Eigenlijk is het concept in al die
jaren nauwelijks veranderd. De
ene periode lag het accent meer op
mode, dan weer op voeding, vervolgens wonen of tuinieren, maar nog
altijd is het een familiebeurs waar je
gezellig een dagje kunt genieten en
vermaakt wordt met topentertainment.
Dit jaar kreeg de beurs voor het
eerst een nieuwe naam, Femina
Life. “Niet omdat de beurs qua karakter opeens zoveel anders is, maar
omdat we met de tijd mee willen
gaan. Met de toevoeging Life willen
we tot uiting laten komen dat de
Femina vooral een beurs is waar je
dingen kunt zien, voelen, ruiken en
beleven”, verklaart Suzanne Kievits
van de beursorganisatie VNU Exhibitions. “Maar eigenlijk is dat altijd
al zo geweest en blijft het concept
grotendeels in stand, want dat heeft

Uitje
“Voor ons was de Femina ieder jaar
een soort familie-uitje”, glimlacht
mevrouw De Jongste bij de herinnering. “Ik kwam er begin jaren vijftig
voor het eerst met mijn ouders en
keek mijn ogen uit. We gingen nog
in de teil in bad en moeder deed de
was op de hand en met een wringer.
Op de Femina zagen we opeens
wasmachines en douchecabines,
ongelooﬂijk. Later kwam de televisie. Daar waren we niet bij weg te
slaan, terwijl er voor de kinderen
toch genoeg te doen was. Ik ben nog
vele jaren naar de Femina gegaan,
later ook met mijn eigen kinderen.
Het bleef altijd leuk. Je zag zoveel
nieuws en kon allerlei heerlijke
dingen proeven. Ik vind het best
jammer dat ik fysiek niet meer in
staat ben de beurs te bezoeken, maar
ik denk dat mijn dochter dit jaar
best wel weer zal gaan.”
Reclamestudio Baasimmedia
feliciteert

De Oud Rotterdammer
met de eerste editie
www.baasimmedia.nl
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STIGTER TUIN- EN SERREMEUBELEN 1200 m2

h

De grootste collectie van Nederland in teak, staal, aluminium, textilene en kunststof

OPRUIMING TOT 70% KORTING
Set type ‘Country’
5-delig
4x standenstoel ‘Country’
+ 4 kussens ‘Wanda’
1x tafel ‘Corell’ 150x90 cm
Leverbaar in groen, blauw of grijs
van 559,60 nu voor 336,-

40% KORTING

OP=OP

DIV. TEAK & GARDEN
SETS NU MET
25% KORTING

UW VOORDEEL

€223,60

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Boekhandel Nic Visser
Hou het vakantiegevoel nog even vast!!!!
Een paar vrienden, een heerlijke maaltijd en een flesje wijn zijn dè ingrediënten om nog eens heerlijk na te genieten van uw vakantie.

Teakhouten
standenstoel

Teakhouten
standenstoel

Type
‘Tivoli’

Teakhouten
standenstoel

Type
‘Ravenna’

Type ‘Nottingham

van 169,nu voor 129,25% KORTING

van 189,nu voor 119,36% KORTING

van 299,nu voor 199,34% KORTING

Geniet onder andere van :
De Pastabijbel, een complete
gids voor de pastaliefhebber

40% KORTING

De Vegetarische keuken

€ 14,95
€ 14,95

Snelle gerechten, snel en
makkelijk voor haastige koks

€

DIV. GLOSTER
SETS NU MET
25% KORTING

Set type ‘Las Vegas’

Om u daarbij een beetje te helpen hebben wij een aantal kooken wijnboeken voor u geselecteerd. Van wijn tot wok, van vis tot
vegetarisch in een redelijke prijsklasse van € 9,95 tot € 19,95.

Aluminium + Textileen 7-delig
6x armstoel + 1x glazen tafel 150x98 cm
van 749,- nu voor 449,-

9,95

(afbeelding wijkt af)

Luxe vlechtwerkset ‘Paris’

OP=OP

5-delig
4x armstoel
+ 1x tafel 150x70 cm

UW VOORDEEL

van 850,nu voor 449,(afbeelding wijkt af)

47% = €401,UW VOORDEEL

Set ‘Georgetowne’
6 stoelen ’Georgetowne’
+ tafel 130 cm ø
van 1699,- nu voor 899,-

van 449,- nu voor 135,In de kleur bruin

UW VOORDEEL €800,-

€300,-

R

Stalen stoel

Stalen stoel

Stalen stoel

Type ‘Excelsior’

Type ‘Paro’

Type ‘Primero’

Wijn & Culinair in de Dordogne (FR)
5 t/m 10 november 2005

OP=OP

Kunststof vlechtwerk
Fauteuil type ‘Del Mar’
excl. kussens

Centrumpassage 45 – 49, 2903 HA Capelle aan den IJSSEL, Tel. : 010-4504484

OP=OP

van 165,nu voor 122,50
25% KORTING

70% KORTING

van 139,nu voor 95,LET OP! ACTIE!!!
4 voor 299,-

van 139,nu voor 99,28% KORTING

Alles uit voorraad leverbaar!
Dealer van o.a.:

HOOFDWEG 9 • CAPELLE AAN DEN IJSSEL
(naast Karwei Bouwmarkt - gratis ruime parkeergelegenheid)

TEL. 010 - 4185079 • FAX 010 - 4226441

Openingstijden:
Maandag
11.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur
Vrijdag
09.30 - 21.00 uur
Zaterdag
09.30 - 17.00 uur
Elke 1e zondag van de maand koopzondag
van 11.00 - 17.00 uur
INTERNET: WWW.STIGTER.TUINTREND.NL

De Rolls Royce onder de kunstgebitten
Gebitsprothese
op implantaten

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.

6-daagse reis met dagelijks een
wijnseminar en bezoek aan de
belangrijkste wijnchateaux
Inclusief:
* Vier wijnseminars (uitleg over wijn en
wijnproeven) o.l.v. vinologe Barbara van
der Haar;
* Bezoek aan Chateaux in Lalande de Pomerol,
St. Estephe, Margaux en St. Emilion;
* Stadswandeling St. Emilion o.l.v. gids;
* Stadswandeling Périgueux o.l.v. gids;
* Stadswandeling Bordeaux o.l.v. gids;
* Verblijf in ***Chateau Hotel de Lalande;
* Vijf 4-gangendiners;
* Vervoer per luxe touringcar.

Reissom: € 695,= p.p.
Vraag informatie en schrijf nu in!
I.C. Productions, Postbus 655, 5000 AR TILBURG,
Tel.: 013 53 63 921
info@icproductions.nl / www.icproductions.nl
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Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

3TAP IN VANAF

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

DENTAL KRALINGEN

DENTO TANDPROTHETIEK

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

Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

/PEL &RESH THINKING n BETTER CARS

Ñ 

3TAP IN VANAF

Ñ 

)NSTAPPEN IN EEN NIEUWE /PEL !GILA OF -ERIVA WAS NOG NOOIT ZO
AANTREKKELIJK 4IJDELIJK HEBBEN WE DE LAAGSTE PRIJZEN OOIT EN DAARDOOR
IS HET VOORDEEL GROTER DAN OOIT :OWEL DE !GILA ALS DE -ERIVA IS BOVEN
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Opvolger Theater van de Lach

TIP

Het Echt Rotterdams Theater
pakt de draad weer op
Paul van Soest

c foto burosolo.nl

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Na een viertal try-outs in het land
staat ‘Het Echt Rotterdams Theater’
vrijdag 7 oktober voor de vuurproef
als het stuk ‘Weg van de buren’ in
het Isala Theater in Capelle aan den
IJssel in première gaat.
“We willen, in de traditie van het
‘Theater van de Lach’, komedies
spelen waarbij het publiek een
avondje ongecompliceerd kan
lachen. Zonder gevloek, gezeur of
schuttingtaal”, vertelt initiatiefnemer Paul van Soest. Samen met
Marja Lieuwen, Coen van Vlijmen en Eva-lise Geerlings speelt
hij ‘Weg van de buren’. Een van
oorsprong Belgische komedie van
Ruud de Ridder, die door Gerard

Cox van een Rotterdams sausje
werd voorzien, geregisseerd door
John Leddy.
Het kwartet acteurs heeft zijn sporen
verdiend in de wereld van de klucht.
Paul van Soest is zelf regelmatig te
bewonderen in ‘Toen was geluk heel
gewoon’, Marja Lieuwen leerde het
vak aan de zijde van grootmeester
John Lantingh, Eva-lise Geerlings
werd bekend door haar optredens
in diverse soaps, terwijl Coen van
Vlijmen onder meer zijn opwachting maakte in Flodder en Filmpje.
Voeg daarbij de komische kwaliteiten van Gerard Cox en John Leddy
en je bent verzekerd van een zeer
amusante avond.

c foto burosolo.nl

Rotterdam – Jarenlang was John Lantings ‘Theater van
de Lach’ een absoluut succesnummer. Avond aan avond
zalen vol schuddebuikende bezoekers die zich de tranen
lachten om de hilarische humor van de acteurs. Het is
helaas alweer een tijdje geleden dat een theatergezelschap zich serieus op de klucht stortte. Maar nu pakt de
Rotterdamse acteur Paul van Soest de draad weer op
met zijn nieuwe gezelschap ‘Het Echt Rotterdams Theater’.

‘Weg van de buren’ gaat over een
echtpaar dat na twintig jaar nieuwe
buren krijgt. Dat leidt tot hilarische
taferelen, vol misverstanden en
onbegrip, niet in de laatste plaats
vanwege de enorme Deense dog van
het jonge stel.
“Met deze komedie willen we
de mensen weer naar het theater

trekken en ons publiek een heerlijk avondje onbekommerd lachen
bieden”, belooft Van Soest.
‘Weg van de buren’ van ‘Het Echt
Rotterdams Theater’ gaat 7 oktober
in première in het Isala Theater in
Capelle aan den IJssel;
aanvang 20.15 uur.

Dit jaar staat de komedie in de
regio Rotterdam nog in de volgende
theaters;
19 – 10 Fortis Theater, Schiedam;
aanvang 20.15 uur
23 – 10 De Larenkamp, Rotterdam;
aanvang 14.00 uur
04 – 11 Cascade, Hendrik Ido Ambacht; aanvang 20.15 uur

CCtje Ik mis de stad van toen...

c foto burosolo.nl

Ik mis de stad van toen,
‘n wereld als een droom.
Een strohoed in de wind,
En het gesis van stoom,
De geur van poetskatoen.
De straat een paradijs,
Want iedereen te voet,
In de gracht een schuit,
En de Laurenstoren hoog
er boven uit...
‘t Is weg, niks an te
doen...

Cox Column

Ik weet niet of u bovenstaand lied,
het is natuurlijk nog veel langer,
kent, dat ik geschreven heb voor
Leentje Towers, en dat hij prachtig
zingt op de Rotterdam 1990 CD. De
Hoogstraat komt erin voor, en het
Hang en de Passage, al die wonderlijke namen die mijn ouders altijd
noemden als het ging over de stad
van voor het bombardement, en die
ik nooit gekend heb.
Mijn broer was vier jaar ouder, van
‘36, en die had het als kind nog wel
zo’n beetje gezien. Hij had een autoped, waar in de oorlog natuurlijk
geen banden voor waren, en die

was nog gekocht in de helft van de
Bijenkorf die in puin gelegd was.
Ik heb nooit kunnen beseffen dat
dat enorme gebouw, dat stond waar
nu het Churchillplein is, slechts een
gedeelte van het oorspronkelijke
was. Later ging ook dat tegen de
vlakte, en kwam de Bijenkorf waar
‘ie nu is.
In de jaren vijftig was dat, en elke
zaterdagmiddag ging ik met een
vriend van de kweekschool ‘door de
stad lopen’, de stad, die altijd een
soort open vlakte was geweest. U
weet wel, tussen het stadhuis en
het begin van de Kruiskade, waar
in bioscoop Arena ‘De Kampioen
melkboer’ met Danny Kaye draaide,
was er eigenlijk niets dan een grote
grasvlakte, met alleen Luxor, en
verderop dat houten eettentje ‘De
Gastronoom’, de Rotterdamse
Schouwburg, gebouwd van het puin
van de stad, en de noodbioscoop
Lutusca, de naam samengesteld
van die van drie gebombardeerde
bioscopen, Lumière, Tuschinsky en
Scala.

Maar in de jaren vijftig wandelden
we door de wederopbouw, vol hoop
en verwachting dat het allemaal
prachtig zou worden. En, is het
wat geworden? De Lijnbaan was er
gekomen, uniek in Europa. Je moet
nu eens op de Lijnbaan gaan kijken.
Een paar houden nog dapper stand,
maar de meeste mooie winkels
hebben de handdoek gegooid. Het
is nu een groot goedkoop uitdragersparadijs, helemaal in de geest
van deze tijd met zijn verplatting
en verpulping en weggooitelevisie.
Naar ik begrijp is Rotterdam voor
vijftig procent allochtoon, dat is niet
iets waar we in de jaren vijftig op
gerekend hadden, denk ik zo.
Als je de troosteloze situatie in
Katendrecht in ogenschouw neemt,
wat was het daar vroeger gezellig,
een hoerenbuurt een grote havenstad waardig, dan schieten de tranen
je in de ogen. Die kool hebben we
ons door de politiek en de sociale
werkersmaﬁa laten stoven. Maar er
is meer mis.

Laatst, op een zondagavond, gaf
iemand een partijtje in een café in
de Pannekoekstraat, ik geloof De
Schuimkraag geheten. Om een uur
of half tien liep ik daar de deur uit.
Genoemde straat loopt als enige in
de hele stad krom, kennelijk zoals
vroeger. Er was niemand te zien.
Op de Botersloot idem dito. De
uitgestorven Meent over, alleen
bij café Pol zaten wat mensen, de
doodstille Coolsingel over, een
van God en alle mensen verlaten
Lijnbaan door, Oude Binnenweg,
niemand te zien, alleen bij Melief
een handjevol, Nieuwe Binnenweg,
doods en verlaten op een groepje
bij Rotown en aanpalende café’s
na, tot ik bij cafè Ari kwam, op de
hoek van de Mathenesserlaan, waar
ik in arren moede een taxi naar de
Hoeksche Waard bestelde. De hele
wandeling was ik NIEMAND tegen
gekomen.
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Zondagochtendconcerten
in De Doelen weer begonnen

UITGAANS

TIP

Rotterdam – Zondag 2 oktober beet het fameuze dansorkest The Ramblers het spits af
voor een nieuwe serie van tien zondagochtendconcerten in De Doelen. Dit niet uit Rotterdam weg te denken evenement is hiermee begonnen aan alweer de 41ste najaarsserie. The Ramblers zorgden voor een spetterende start, maar er volgen nog negen
concerten met een zeer gevarieerd repertoire.
De Zondagochtendconcerten mogen
zich al jaren verheugen in een groot
aantal trouwe fans. Ieder concert
is de grote zaal van De Doelen
nagenoeg uitverkocht. Traditiegetrouw biedt het programma ook dit
najaar weer voor ieder wat wils.
Muziekliefhebbers kunnen onder
meer genieten van solisten als
Joke Bruys, van gospels met Loud
& Proud, bigbandmuziek van de
Laundry Big Band en heerlijke jazz
van Laura Fygi.

De concerten beginnen iedere
zondag om 11.00 uur en duren tot
12.15 uur. U kunt echter al vanaf
09.45 uur terecht in de foyer van
De Doelen. Gastheer Gerard Cox
opent de concertochtenden met het
Lied van de Week, waarin hij, onder
muzikale begeleiding van pianist
Bert Nicodem, de actuele gebeurtenissen bezingt.
De toegangsprijs bedraagt 11 Euro.
Joke Bruijs

Het volledige programma voor dit najaar:
Zondag 9 oktober:
Ochtend van de Hollandse
Hits met Vader Abraham
en Mieke
Zondag 30 oktober:
Music from Las Vegas
Muziek van o.a. Barry
Manilow, Tom Jones e.a.

Monty Alexander

Zondag 6 november:
Mastreechter Staar
Zondag 13 november:
Jazz grootheid Monty
Alexander, over uit New
York!

Zondag 20 november:
Joke Bruijs zingt in haar
moerstaal

Zondag 11 december:
Laura Fygi, the lady of
jazz

Zondag 27 november:
Gospel-Ochtend met Loud
& Proud

Zondag 18 december:
White Christmas at The
Doelen

De Oud
Dé krant voor de vijftigplusser in Rotterdam en omgeving
Een stad om nooit te vergeten!
De Oud-Rotterdammer verschijnt eenmaal per twee weken in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel,
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Poortugaal, Ridderkerk, Barendrecht en Hendrik
Ido Ambacht.
De Oud-Rotterdammer wordt bezorgd in alle vormen van ouderenhuisvesting en is voor zelfstandig wonenden gratis te verkrijgen in supermarkten en winkelcentra.
De Oud-Rotterdammer wil een krant zijn waarin de vijftigplusser die zijn jeugd in Rotterdam heeft doorgebracht zich herkent.

Daarom zijn wij op zoek naar vijftigplussers
G

G

G

Die het leuk vinden af en toe eens een artikel te schrijven over onderwerpen die interessant zijn voor Rotterdamse vijftigplussers. Bent u handig met de pen (of liever nog met de computer), bent u zelf vijftigplusser en vindt u het leuk verhalen
van leeftijdgenoten op te tekenen, meld u dan bij de redactie van De Oud-Rotterdammer.
Die leuke, interessante of aandoenlijke verhalen te vertellen hebben, maar die niet zelf willen of kunnen opschrijven. De
Oud-Rotterdammer stuurt dan een journalist naar u toe, die uw verhaal opschrijft.
Die bereid zijn eenmaal per twee weken De Oud-Rotterdammer in hun eigen omgeving te bezorgen in bejaardenhuizen,
serviceﬂats en dergelijke.

Uw reacties kunt u richten aan:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl
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Halt u valt!

CDA Tweede-Kamerlid
geeft boekje uit over
25 jaar CDA

Ouderen zijn kwetsbaar voor ongevallen. Vallen, struikelen, uitglijden of een val van ladder, trap of
ﬁets leiden vaak tot ernstig letsel.
De ongevallen gebeuren dikwijls
in en rondom het eigen huis, hebben vaak botbreuken tot gevolg
en kunnen leiden tot verminderde
zelfredzaamheid en mobiliteit.
Jaarlijks moeten 120.000 ouderen naar een
ziekenhuis door een ongeval in of om het
huis; 35.000 ongevallen zijn zo ernstig dat het
slachtoffer in het ziekenhuis moet blijven en
2.000 mensen komen zelfs te overlijden. Bij
ongevallen met dodelijke aﬂoop zijn zelfs acht
van de tien slachtoffers 65 jaar of ouder.
Valpartijen van senioren zijn natuurlijk nooit
helemaal te voorkomen. Maar het risico is wel
fors te verkleinen, vaak door kleine aanpassingen in en om het huis en verantwoorde
gebruiksartikelen. U kunt daarbij denken aan:
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Consument en Veiligheid heeft, in samenwerking met andere instanties, het valpreventieproject “Halt u Valt!” ontwikkeld. Deze
projectformule zorgt dat lokale partijen hun
krachten bundelen voor preventie en informatievoorziening. Zo is er het handboek ‘Halt
u Valt’, waarmee valrisico’s bij zelfstandig
wonende, kwetsbare ouderen gereduceerd
kunnen worden. U kunt bellen met de servicedesk van Consument en Veiligheid: 020 - 511
45 11 of neem een kijkje op internet!
www.veiligheid.nl

• Goede verlichting in huis.
• Antislip-maatregelen op de
gewone vloer en in de badkamer.
• Extra telefoonaansluiting
op de 1e verdieping en verder.
• Regelmatig bewegen.
• Verantwoord omgaan met
medicijnen.
• Ontwikkelen van veilige
gewoontes.
• En meer maatregelen,
kijk op internet!

Vanaf de Eerste Wereldoorlog hadden de
christen-democratische partijen deel uitgemaakt van de Nederlandse kabinetten. Dat
ontlokte sommigen de uitspraak dat Nederland niet zonder de christen-democratie kon.
Zo leek het er ook op bij het oprichtingscongres en bij het tienjarig jubileum. Kort
daarna spatte deze droom uit elkaar. Door
het zware verlies van 1994 kwam het CDA
acht jaar in de oppositiebanken terecht. Pas
in 2002 kon het CDA als grootste fractie in
de Tweede Kamer weer de leiding nemen in
de coalitie-onderhandelingen.
Hoofdredacteur Andries Greiner schrijft in
zijn voorwoord: “Jan Jacob van Dijk, opvolger
van Jan Peter Balkenende als buitengewoon
hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Tweede-Kamerlid, vertelt de kennelijk
niet zo eenvoudige strijd om tot de fusiepartij
het CDA te komen en hoe de nieuwe combinatie zich in de landelijke politiek manifesteert.
Het is een boeiend bijna-ooggetuigeverslag.
Verbazingwekkend dat zich in een relatief
korte periode zo veel voordoet, verschuift,
afvlakt, terugkeert. En hoe een grote politieke partij daarop reageert, incasseert, zich
herneemt.”
Prof. dr. Jan Jacob van Dijk is voor het CDA
lid van de Tweede Kamer en buitengewoon
hoogleraar christelijk sociaal denken over
economie en maatschappij aan de faculteit

Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij publiceerde eerder over de christelijk-sociale beweging en is redactiesecretaris van het
Cahier over de geschiedenis van de christelijksociale beweging. Daarnaast publiceert hij met
enige regelmaat over Europese onderwerpen.
Vóór zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer
werkte Van Dijk bij het Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV).
Het AO ‘CDA 25 jaar’ is te bestellen voor €
3,25 excl. verzendkosten bij AO, via: 0320286962, of via de website: www.actueleonderwerpen.nl
De uitgave is ook via de boekhandel te bestellen. Abonnees van de AO-reeks krijgen de
uitgave automatisch thuisgestuurd.

Pa op de Femina
Wat doe je als jong getrouwde huisvader op de Femina? Dat is toch een uitgesproken
damesbeurs, waar een man eigenlijk niets te zoeken heeft. Maar in de jaren vijftig,
toen de Femina is ontstaan en gegroeid was zo’n evenement best bijzonder. In het
verwoeste Rotterdam was in die tijd toch al niet veel te doen en als pas getrouwd stel
had je nog veel nodig. Veel artikelen waren nog schaars en op zo’n beurs kon je van
alles vinden.
Op voortdurend aandringen van
Moeder de Vrouw ging je dan toch
maar eens een keer mee. Met de
angst in je hart dat het je wel een
paar centen zou gaan kosten en
dat je zelf op zo’n vrouwenbeurs
niet veel van je gading zou vinden.
Achteraf gezien viel het mee, er
waren veel nieuwe dingen te zien
die we nog niet kenden, in de
oorlogsjaren en daarna was je al
blij als je de gewone, dagelijkse
dingen kon kopen. Van elektrische wasmachines, fornuizen
en naaimachines hadden we wel
gehoord, maar we wisten er verder
niets van.
Hier op de Femina konden we
er voor het eerst mee kennismaken. Elektrische scheerapparaten maakten eindelijk een
eind aan dat dagelijkse ritueel
met scheerzeep, mesjes en kwast.
Wonderen van techniek die het
leven moesten vereenvoudigen

en veraangenamen. Die moderne
techniek sprak ook mannen aan en
bij de talrijke demonstraties die
op de beurs de hele dag werden
gegeven, trof je bijna evenveel
mannen als vrouwen aan. Neem
nou zo’n elektrische naaimachine
met zijn vele mogelijkheden zoals
verstellen, nieuwe kleding maken,
knoopsgaten maken, zomen en
nog veel meer. Een beetje handige
huisvrouw kon met die machine
haar eigen kleding maken. Je
kocht een lap stof en aan de hand
van een patroon kon je van alles
maken. Dat was veel goedkoper
dan nieuwe kleding in de winkel
kopen. Dat interesseerde ook
mannen die van een karig loon het
huishouden moesten laten draaien.
En zo ’n handig wasmachientje
van AEG maakte “wasdag” een
achterhaald begrip.
Bovendien kon je alles op afbetaling kopen en dat was wel op te

brengen. Je moest wel bij de les
blijven, want de verleiding was
zo groot dat je ongemerkt teveel
kocht en dan veel te lang met een
hoge schuldlast zat opgescheept.
Uiteraard probeerden de standhouders je over de streep te trekken
met veel kofﬁe, lekkere hapjes en
mooie verhalen over de uitstekende service en garantie die zij
verleenden. Als man zijnde gaf je
dan wat tegengas om het enthousiasme enigszins te temperen.
Trouwens, er was nog veel meer
te zien. Op talrijke stands werden
nieuwe lekkernijen gedemonstreerd en die kon je daar ook
proeven. Kort na de oorlog waren
we niet gewend aan allerlei snacks
en luxe gerechten. Van pizza en
pasta hadden we nauwelijks gehoord, een zak patat of een bal was
al een hele traktatie. Alleen beter
gesitueerden die wel eens in het
buitenland kwamen, brachten nieu-

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
we dingen mee, zoals buitenlandse
kaassoorten, een ﬂesje Beaujolais
uit Frankrijk of Ardenner Ham
uit België. Barbecue en fondue
waren nog vrijwel onbekend in ons
land en hoewel er op de Femina
al vrij snel nieuwe gerechten
verschenen, hield men het over
het algemeen bij de Hollandse pot.
Thuis drinken werd niet zo veel
gedaan als tegenwoordig; alleen
op verjaardagen en bruiloften werd
een glaasje gedronken, we waren
gauw tevreden; ‘geluk was heel
gewoon!
Sterk groeiend was de belangstelling voor geluidsapparatuur.
Radio, platenspelers en de bijbehorende platen waren dan ook goed
vertegenwoordigd op de beurs en
daar konden de vrouwen hun man
meestal wel terugvinden als ze
hem in de drukte waren kwijtgeraakt. En anders bij de stands met
gereedschappen. Doe-het-zelf-za-

ken en bouwmarkten waren er nog
niet veel, maar er werd vooral in
huis veel geklust. De huizen waren
nog schaars en soms moest er heel
wat getimmerd worden om het een
beetje bewoonbaar te maken. Goed
gereedschap was dan belangrijk en
dat was op de Femina wel te koop.
Zo werd een bezoek aan de Femina ook voor mannen de moeite
waard en menigeen nam zich voor
volgend jaar weer te gaan.
“Wat moet je nou op zo’n vrouwenbeurs?”, vroegen je collega’s
op het werk je dan de volgende
dag als ze hoorden dat je naar de
Femina was geweest. Het was niet
eenvoudig ze te overtuigen dat
er meer te zien was dan dameskleding, schoonheidsmiddelen en
huishoudelijke artikelen. Na vele
jaren is dat nu sterk veranderd,
sommige echtparen maken er zelfs
‘een dagje uit’ van en slaan geen
Femina meer over!
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Huiselijk geweld is niet normaal

Opening advies- en steunpunt een feit
Begin september zijn enkele Advies- en Steunpunten
Huiselijk Geweld in de provicie Zuid-Holland geopend.
Deze regionale advies- en steunpunten zijn bedoeld voor
slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en voor hun
omgeving. Ook is er onlangs een voorlichtingscampagne
van start gegaan onder het motto `huiselijk geweld is
niet normaal’.
Huiselijk geweld is de meest
voorkomende vorm van geweld in
de Nederlandse samenleving; maar
liefst 45% van de Nederlanders is
wel eens slachtoffer geweest van
huiselijk geweld. Huiselijk geweld
komt voor in alle lagen van de
bevolking en iedereen kan ermee te
maken krijgen, ook ouderen.
Bij huiselijk geweld denken veel
mensen aan lichamelijk geweld en
mishandeling. Maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel
misbruik en ﬁnanciële uitbuiting
zijn vormen van huiselijk geweld.
Slachtoffers en plegers vinden het
vaak moeilijk om er over te praten.
Ze schamen zich, zijn bang of willen hun familie niet in de problemen
brengen. Ze weten vaak ook niet
waar ze hulp kunnen krijgen. Voor
omstanders als buren, familie of
vrienden is het vaak moeilijk om

zich te mengen in andermans privésituatie.
Advies of hulp nodig?
Heeft u zelf - op welke manier dan
ook - te maken met huiselijk geweld
en heeft u hier vragen over of wilt
u hulp of advies? Neem dan contact
op met het Advies- en Steunpunt
Huiselijk Geweld in uw regio. De
medewerkers van het advies- en
steunpunt zoeken samen met u naar
een passende oplossing. Zij brengen
u in contact met instanties die u
verder helpen, zoals de politie of het
maatschappelijk werk.
Advies- en steunpunt Huiselijk
Geweld Zuid-Hollandse Eilanden
Telefoon (0181) 652 752
(anoniem bellen kan ook).
Email:
huiselijkgeweld@ggd-zhe.nl

Website:
www.ggd-zhe.nl/huiselijkgeweld
Het Steunpunt Huiselijk Geweld
NWN is gevestigd aan de Van
Swindensingel 40 in Schiedam en

telefonisch bereikbaar op (010)
473 6565. Inwoners van Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis kunnen
hier terecht tijdens de spreekuren
op maandag en vrijdag van 10.00
uur tot 13.00 uur en op woensdag

van 12.00 uur tot 16.00 uur. Meer
informatie staat op Internet: www.
huiselijkgeweldnwn.nl. Hier kan
men ook digitaal een hulpvraag
indienen.

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

V
Stereo KT
Beeldbuis

28” Flat Square
100 voorkeuzezenders
geheugen
Fast Tekst, 7 pagina’s
sch uit
Sleep timer,; Automati
2x Scart (RGB + AV)
g
Hoofdtelefoon aansluitin
Afstandbediening
ng
leidi
hand
lige
Nederlandsta
Adviesprijs 399,Electrostore prijs:

199,-

Unieke service:
NOOIT VOORRIJKOSTEN!!
(zelfs na de garantieperiode)
Gratis thuisbezorgen, monteren
en installeren.
Inruil mogelijk, flexibele betalingsmogelijkheden, uitgebreide en eerlijke
voorlichting.

AWP
061/5

en
Wasautomaat 1.200 toer
5 kg wasRuime RVS trommel voor ronder
waa
goed. 14 programma’s
o wol en zijde
gemengde was 40 C
bruik
Slechts 44 liter waterver
resultaat A
Was
Energieklasse A,
Droogresultaat B
Adviesprijs 389,Electrostore prijs:

299,-
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Familie Engelfriet verzorgt website over oud-Rotterdam

“Het is langzamerhand een
behoorlijk uit de hand gelopen hobby”
HELLEVOETSLUIS – In vroeger tijden kroop je ’s avonds
met je familie gezellig rond de tafel voor een spelletje
Ganzenbord of Mens-erger-je-niet. Die fameuze bordspellen zijn echter niet meer zo in zwang. Nu zijn het
beeldschermen en toetsenborden die voor het vermaak
zorgen. Zeker bij de familie Engelfriet, waar de computer
de bindende factor is. Van moeder Alie tot kleinzoon Jeffrey, allemaal werken ze aan dezelfde hobby, de website
www.engelfriet.net.
Wie Rotterdam in het hart gesloten
heeft, moet beslist eens een kijkje
nemen op deze prachtige website.
Ruim dertienhonderd!!! verhalen boordevol informatie over de
geschiedenis van de stad, leuke
verhalen en prachtige foto’s. Voor
jong en oud een genot om doorheen
te bladeren.
En dat hebben velen inmiddels ook
ontdekt, want maandelijks brengen
meer dan 150.000 mensen een
bezoekje aan de site.
“Het is zo langzamerhand een
behoorlijk uit de hand gelopen
hobby”, bekent Hans Engelfriet
lachend. “Niemand van ons heeft
ooit kunnen vermoeden dat dit zo’n

vlucht zou nemen. Eigenlijk is het
ook min of meer bij toeval ontstaan.
Een paar jaar geleden wilde ik mijn
moeder Alie voor haar verjaardag
eens verrassen met een bijzonder
cadeau. Middenin de nacht werd ik
overvallen door het idee haar een
boekje te geven over onze familiegeschiedenis. Zij heeft ons altijd
heel veel verteld over de familie
en het leek mij leuk dit eens voor
haar op te schrijven. Ik ben meteen
mijn bed uitgestapt en heb de eerste
ideeën op papier gezet. Het werd
een doorslaand succes. Mijn moeder
was helemaal verguld met het
cadeau”, weet Hans nog.

- Huize Engelfriet in de Willebrordusstraat -

- De familie Engelfriet -

Website
Met het eerste boekje had Hans meteen de smaak te pakken. Er volgde
een tweede en een derde en inmiddels heeft hij negentien boeken vol
herinneringen geschreven.
“Mijn broer Aad had al een eigen
website over de historie van Rotterdam”, vervolgt Hans. “Hij vond
mijn verhalen zo leuk, dat we beslo-

- Straatfeest op Koninginnedag -

Plaswijckpark: de zon schijnt weer!
Rotterdam-Schiebroek – De organisatie van Familiepark Plaswijckpark haalt opgelucht
adem! In een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam ondersteunt het College van
B&W de voortzetting van de jaarlijkse subsidie. De toekomst van Plaswijckpark ziet er
weer zonnig uit!
Afgelopen voorjaar werd fel actie
gevoerd tegen subsidieplannen
van Gemeente Rotterdam met de
campagne ‘Donkere Wolken boven
Plaswijckpark’. De verbijstering was
groot toen bleek dat de subsidie van
Plaswijckpark zou worden gekort
met zestig procent. Dit zou desastreus zijn voor het voortbestaan van
Plaswijckpark. De Stichting zette
zich met de steun van haar bezoe-

kers en haar eigen enthousiasme in
om het plezierigste Familiepark van
Rotterdam op de kaart te houden.
En met succes! Op 25 mei werden
op een drukbezette Coolsingel 7.000
handtekeningen aangeboden aan de
verantwoordelijke wethouder Janssens. Eind augustus werd deze actie
opgevolgd door een uitnodiging
aan alle gemeenteraadsleden om
in Plaswijckpark kennis te nemen

van de toekomstplannen van het
recreatiepark.
Afgelopen maandag werd duidelijk
dat het College van B&W de eerdere
plannen terugdraait en Plaswijckpark zo de ruimte geeft betaalbare
recreatie te blijven bieden aan de
inwoners van Rotterdam.
- Plaswijckpark nam deze zomer
weer een nieuwe attractie in gebruik -

ten een eigen familiesite in het leven
te roepen. Dat was het begin. Ook
mijn moeder ging haar herinneringen opschrijven en later zijn andere
familieleden eveneens begonnen.
De site groeide daardoor explosief,
maar bleek wel heel erg in een
behoefte te voorzien. We kregen
steeds meer bezoekers, inmiddels
zelfs uit de hele wereld. En mensen

sturen spontaan verhalen en foto’s
op waardoor het almaar completer
wordt”, klinkt het tevreden.
“Maar het meeste komt toch uit de
eigen familiekring. Het lijkt wel of
iedereen bij ons in de familie die tic
heeft om allerlei foto’s en verhalen
te bewaren”, besluit Hans vrolijk.

www.engelfriet.net

- Hans en Aad (r) Engelfriet in hun jonge jaren -
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Eerste landelijke Ouderenhulplijn ingebeld

Nationaal fonds
ouderenhulp
Het Nationaal Fonds Ouderenhulp startte 1 september met de Ouderenhulplijn, het
eerste landelijke telefoonnummer waar ouderen naar kunnen bellen voor een vertrouwelijk gesprek, voor informatie of als ze zich eenzaam voelen. Uniek is dat ouderen bij
speciﬁeke vragen indien nodig ook teruggebeld worden en uitgebreide, op maat gesneden informatie krijgen.
Het nummer: 0900 - 60 80 100 is 7
dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor 5 cent per minuut. De
Ouderenhulplijn werd donderdag 1
september vanuit het Hilversumse
wijkcentrum St. Joseph met een
eerste gesprek ofﬁcieel ‘ingebeld’.
Tijdens de ofﬁciële presentatie werden 60 rode, 80 gele en 100 blauwe
ballonnen met het nummer: 0900
- 60 80 100 opgelaten. Daarnaast
sneed voorzitter P.A.C. Beelaerts
Van Blokland een ‘telefoontaart’
aan.
Noodzaak
De noodzaak van de Ouderenhulplijn blijkt uit de dagelijkse
telefoontjes die Ouderenhulp krijgt
met vragen over eenzaamheid,

juridische hulp, wonen en armoede
en het ontbreken van een landelijke
telefoonlijn speciaal voor ouderen.
De SOS Telefonische Hulpdienst
krijgt jaarlijks bijna 32.000
telefoontjes van 60-plussers. Het
merendeel van de gesprekken gaat
over eenzaamheid. In Nederland
wonen 800.000 ouderen die af en
toe eenzaam zijn, 100.000 zijn
extreem eenzaam. Het Nationaal
Fonds Ouderenhulp verwacht dat de
Ouderenhulplijn het eerste jaar door
20.000 ouderen gebeld wordt, het
jaar daarop door 40.000 ouderen.
Ondersteuning
Voor de Ouderenhulplijn werkt
het Nationaal Fonds Ouderenhulp
samen met de SOS Telefonische

Aan wie
lp
vraagt oma hu
t
he
ze
als
t?
niet meer wee

Hulpdienst. Zij hebben meer dan
1400 professioneel opgeleide vrijwilligers.
Door de samenwerking is een
landelijke dekking en een bredere
expertise mogelijk.
Daarnaast beschikken de medewerkers over een goed uitgewerkte sociale kaart. Voor het opzetten van de
Ouderenhulplijn heeft Ouderenhulp
een bijdrage gekregen van KPN
Telecom en de vermogensfondsen
RCOAK, Maagdenhuis en Brentano.
Speerpunten
Het Nationaal Fonds Ouderenhulp
is het enige goede doel in Nederland dat geld inzamelt uitsluitend
bedoeld voor kwetsbare ouderen.
Hierbij richt Ouderenhulp zich op

de volgende speerpunten: bestrijding van eenzaamheid en armoede,
verbetering van de zorg en de
veiligheid en gezond oud worden.
Naast het ﬁnancieren van projecten,
start Ouderenhulp ook met eigen
diensten. De Ouderenhulplijn is de
eerste eigen dienst van het Nationaal
Fonds Ouderenhulp.
Om de Ouderenhulplijn verder

onder de aandacht te brengen is het
Nationaal Fonds Ouderenhulp een
campagne gestart. Door middel van
posters, folders, radiospotjes en
stopperadvertenties in bladen wil
Ouderenhulp de Ouderenhulplijn
bekend maken.

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

0VEFSFOIVMQMJKO
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Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96

WWWOUDERENHULPNL

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

Kunststof kozijnen op maat
De kunststof kozijnen van Z-window zijn niet alleen erg

Je eigen stijl,
vast en zeker
Z-window

praktisch, maar ook prachtig om te zien. Door de ruime

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

keus in uitvoeringen en kleurstellingen is er altijd een
kozijn te vinden dat past bij uw stijl. De onderhoudsarme
kozijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en voldoen aan de
eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bovendien
biedt Z-window u met het unieke Z-window Waarborgfonds 100% aanbetalings-, opleverings-, en 10 jaar

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

herstelgarantie. Zo bent u altijd zeker van uw zaak.

Fijne appartementen met alles erop en
eraan in hartje VALKENBURG
Gratis:
Overdekt zwembad, ﬁetsen,
linnenpakket en parking
www.marx-motel.nl
Brochure: tel. 043-601 24 20

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122, 3023 JE Rotterdam
Telefoon 010-4776660
Openingstijden showroom:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

B e z o e k o n z e s h o w r o o m o f k i j k o p w w w. z - w i n d o w. n l
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De pil steekt van wal

Wolter de Waard
huisarts

De griepprik
Aangifte loont!

Geld terug
voor ziektekosten?
Veel mensen kunnen bij de Belastingdienst geld terugkrijgen voor de gemaakte ziektekosten. Denk niet: dit
geldt toch niet voor mij! Soms kan zelfs het betalen van
een ziektekostenpremie al voldoende zijn om in aanmerking te komen voor teruggave.
Ook andere ziektekosten kunt u
aftrekken van de belasting, zoals
dieetkosten, een hoorapparaat of,
zoals vaak het geval is, een combinatie van verschillende kosten. Door
al die kosten op te voeren, kunt u
eventueel geld terug krijgen van de
Belastingdienst, óók als u weinig
of geen belasting betaalt. Maar dan
moet u wel eerst aangifte doen!
Aftrek buitengewone uitgaven
Door gebruik te maken van deze
zogenaamde aftrek buitengewone
uitgaven kunnen nu ook mensen
met een laag inkomen (waaronder
gehandicapten, chronisch zieken
en ouderen) geld terugkrijgen. Dat

komt door een speciale regeling:
de Tegemoetkoming buitengewone
uitgaven (Tbu). Ook voor hen geldt:
Aangifte loont!
Advies
Het doen van belastingaangifte is
voor veel mensen een hele opgave.
Gelukkig zijn er veel organisaties die daarbij kunnen adviseren
of helpen. Op de website www.
aangifteloont.nl kunt u snel en
gemakkelijk zien waar u in de buurt
terecht kunt met allerlei vragen over
uw belastingaangifte. Het is ook
mogelijk contact op te nemen met
het Buro Sociaal Raadslieden in uw
omgeving.

Met name in de wintermaanden zijn er veel zieken met griepverschijnselen. Ze klagen over pijn in
het hele lichaam, koorts,
hoesten en snotteren.
Deze verschijnselen duren
zelden langer dan een
week. De beste remedie is
rust houden, goed drinken
en zo nodig paracetamol
innemen.
Sommige mensen lopen echter grote
risico’s als ze griep krijgen. Ze
kunnen bijvoorbeeld longontsteking
oplopen doordat ze verzwakt zijn
door de griep. Ze behoren tot een
zogenaamde risicogroep. Sinds vele
jaren hebben mensen die tot een
risicogroep behoren recht op een
gratis griepvaccinatie. De overheid
heeft daartoe besloten om te voorkomen dat veel mensen ziek worden
en in ziekenhuizen belanden, of
erger, komen te overlijden.
Mensen met suikerziekte (diabetes
mellitus), nierziekten, longziekten
(asthma en copd), hart en vaatziekten en mensen met een gestoorde
afweer, al of niet door medicijnen
hebben recht op verstrekking van

een gratis griepvaccinatie door de
huisarts. Het zelfde geldt voor 65plussers, omdat zij door hun leeftijd
ook een groter risico lopen.
Er zijn ook bedrijven die hun werknemers een griepprik aanbieden,
om zo een hoog ziekteverzuim te
voorkomen.
De meest voor de hand liggende
hulpverlener die de vaccinatie voor
zijn rekening zal nemen is uiteraard
de huisarts. Hij kent zijn patiënten
en weet wat ze mankeren. Alle
belangrijke gegevens betreffende
risicofactoren en medische voorgeschiedenis zijn opgeslagen in de
computer van de huisarts. Met een
druk op de knop rollen alle namen
eruit van patiënten die tot een risicogroep behoren.
In de maand oktober kunt u een
brief van uw huisarts ontvangen met

een uitnodiging om u te laten inenten. Ik adviseer u daaraan gehoor te
geven. De kans dat u griep krijgt is
daarna veel kleiner en krijgt u het
toch dan is het verloop milder.
Van de griepprik kan je niet ziek
worden, maar hij biedt geen bescherming tegen andere infecties,
zoals verkoudheid en keelpijn, die
ook vaak in de wintermaanden
toeslaan.
Een groot probleem is er tijdens een
wereldomvattende epidemie van
griep. Dit noemen we ook wel een
pandemie. Een pandemie ontstaat
zo om de 30 tot 40 jaar doordat
er een geheel nieuw griepvirus is
ontstaan, dat zeer besmettelijk is.
Meer dan dertig procent van de bevolking krijgt dan de griep, doordat
bestaande vaccins daartegen niet
beschermen. Niemand weet precies
wanneer de eerstvolgende pandemie
zich voordoet, maar langer dan vijf
jaar zal het niet duren.
Behoort u tot een risicogroep en
krijgt u toch de griep, waarschuw
dan zo spoedig mogelijk uw huisarts. U kunt dan behandeld worden
met antivirale medicijnen en tevens
kunt u een vaccinatie krijgen tegen
longontsteking.

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

Naar Plaswijck

“Ik denk nog vaak
aan dat paard”
Als wij niet met vakantie waren, moesten de resterende weken toch ook vol gemaakt worden. Nu, er was vermaak genoeg en wij deden praktisch alles lopend in
die tijd. Vaak gingen wij naar het strand in het Kralingse Bos, het Strandbad, waar je
heerlijk kon zwemmen.
Onvergetelijk zijn ook de bezoeken aan Plaswijck aan de C.N.A.
Looslaan in Hillegersberg. Daar
was een geweldig grote speeltuin
met zeer veel attributen. Een
spannende afdaling van de hoge
glijbaan kostte één cent per keer.
Daarvoor kreeg je een speciaal
matje om te voorkomen dat je je
billen brandde of splinters in je
achterste kreeg. Een ritje op de
grote draaimolen kostte twee cent.
Wij vonden het wel zielig, dat die
draaimolen werd rond gedraaid
door een blind paard.
Je kon er ook een ritje maken op
de rug van enkele pony’s, die de
hele dag hetzelfde rondje liepen.
Toen ik wat ouder was ging ik

daar wel eens helpen en dan liep
je zelf uren achter elkaar naast de
pony. De beloning was dan dat je
aan het eind van de dag zelf op de
pony mocht rijden en ze naar hun
stal mocht brengen, wat verderop
in het park. Dan kwamen die beesten helemaal tot leven en konden
ze eens lekker draven en zelfs
galopperen.

Gratis attracties
In Plaswijck waren ook veel gratis
attracties: schommels, wippen,
klimtouwen, een doolhof met
lachspiegels en natuurlijk de
dieren; apen, papegaaien, mooie
volières en later zelfs kangoeroes.
Een speciale attractie was de rondvaartboot, waarmee je heerlijke
tochtjes over de plas kon maken.
Hij lag afgemeerd bij de hoge
uitkijktoren, aan de voet waarvan
je een klein winkeltje had waar
je ijs en snoepgoed kon kopen.
Heel af en toe, waarschijnlijk op
hoogtijdagen of zoiets, gingen
we wel eens poffertjes eten in
het theehuis, vlakbij de ingang.
We vermaakten ons er soms hele

dagen en gingen dan na zo’n dag
moe en bezweet, maar altijd voldaan terug naar huis en natuurlijk
lopen.
Onze moeder nam terug naar
huis wel eens de tram. Zij was
natuurlijk ook versleten, maar zei
dit niet. Zij nam de tram onder
het mom van “dat het eten nog
klaargemaakt moest worden”.
Einde van Rotterdam
Ik herinner mij ook nog, dat wij
wel eens gingen spelen in een grote zandbak achter in de Savornin
Lohmanlaan/Berkelselaan, vlakbij
het spoor van de Hofpleintrein.
Wij speelden ook vaak in het
Vroesenpark bij de Vroesenlaan/

Stadhoudersweg. Het was toen
nog geen echt park, zoals nu.
Maar je kon er heerlijk ﬁetsen
over al die zandheuvels of cowboytje spelen in de bosjes.
Ook aan de Gordelweg vonden
wij vertier met vlotjes spelen
in het water van het Kanaal en
aardappels poffen of zwemmen
bij de hoge brug bij de ambachtsschool en ‘s winters natuurlijk
ijsschotsje springen. Moeder was
hier niet altijd gelukkig mee, want
vaak kwamen wij nat thuis. Deze
plek was zo ongeveer het einde
van Rotterdam, want het viaduct
naar de Rozenlaan was er toen
nog niet.
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Ouderen eten meer buiten de deur
Nederland eet meer buiten de deur. Dit wordt bevestigd
door de groei van het aantal restaurant- en fastfoodbedrijven. Ten opzichte van 1993 is het aantal restaurants
met bijna 20% gestegen tot ruim boven de 10.000 bedrijven. Ook de fastfoodsector groeide met ruim 12% tot
bijna 10.000 bedrijven, zo blijkt uit de jaarlijkse publicatie van het bedrijfschap Horeca en Catering, ‘Horeca in
Cijfers’.
Uit Horeca in Cijfers blijkt dat de
oudere consument een belangrijke
doelgroep wordt voor de restaurantsector. Ouderen (50-64 jaar) bezoeken vaker restaurants dan jongere
Nederlanders. Van de ouderen bezoekt 49% wel eens een restaurant
en besteedt dan per bezoek gemiddeld 21 Euro per persoon. Jongeren
eten iets minder vaak buiten de deur
en geven relatief ook iets minder uit
per bezoek: 31% van de jongeren
(16-24 jaar) bezoekt wel eens een
restaurant en besteedt per persoon
gemiddeld 16 Euro per bezoek.
Gemiddeld geeft de Nederlander
per persoon per restaurantbezoek
ruim 20 Euro uit.

Variatie in bestedingen
De bestedingen in de verschillende
soorten restaurants lopen duidelijk
uiteen. In Nederlands/Franse restaurants besteden gasten per persoon
gemiddeld 37 Euro per bezoek.
Op afstand volgen de Zuid-Europese restaurants met 21 Euro en de
restaurants met andere buitenlandse
keukens, zoals Mexicaans en Argentijns met ongeveer 26 Euro. In
Chinees-Indische restaurants staat
per persoon gemiddeld 14 Euro op
de rekening.

Ouderwets gezellig!
Lekker eten, op sommige zondagen ondersteund met Live Muziek.
Of zeer compleet verzorgde arrangementen.
Montmartre maakt definitief een einde aan de vraag;

“Waar is die gezelligheid gebleven?”
Een sfeervol avondje uit zoals in vroegere jaren gewoon was,
maar vandaag de dag tot haast vervlogen tijden behoort.
Montmartre geeft u een overzicht van Ouderwetse Gezelligheid
die u bij ons Café-Brasserie-Restaurant kunt herbeleven.

e
j Montmartr
Muziek bi
mber.
Live
november en zondag 4 dece enst.
gew
zondag 2 oktober, zondag 6
op
TOEGANG. Reserveren
Diverse artiesten, GRATIS

Wilt u ook
deze
Rotterdamse
CD gratis
ontvangen?
Daar moet
u wel
wat voor doen!
Vanaf vandaag verschijnt De Oud Rotterdammer eenmaal per twee
weken.

27 oktober Ahoy
FRANS BAUER
incl. ticket, 2 gangen
diner, koffiedessert
en likeur naar keuze.
Montmartre
Arrangement
€ 77.50 per persoon

Een gezellig feestje,
receptie of vergadering?
La Cave, het kelderrestaurant van
Montmartre is bij
uitstek de aangewezen
lokatie. Offerte?
010-4812372

Kerstdiner Dansant
Maandag 26 december
2e Kerstdag.
De Kerstman heeft
al gereserveerd en
neemt voor alle dames
een cadeautje mee!
Info: 010-4812372

Een nieuwe, gratis, krant die zich volledig richt op vijftigplussers in de
stad en de omliggende gemeenten.
De Oud-Rotterdammer bevat veel nostalgische verhalen, naast voor
vijftigplussers relevante, actuele informatie.
Verhalen over spelen op straat, evenementen in de stad waar u bij
was, schoolherinneringen, vakanties, sport, de wederopbouw of wat
u maar bedenken kunt.
Weet u nog hoe het eraan toeging bij u thuis, op school, op straat of
waar dan ook? Schrijf het op en laat anderen meegenieten
Heeft u leuke, interessante, aandoenlijke verhalen over
uw eigen jeugdjaren in de stad? Stuur ze dan op naar
info@deoudrotterdammer.nl

CAFÉ - BRASSERIE - RESTAURANT

Zuidplein 116 (hoek Pleinweg) R’dam - 010-4812372
eten@montmartre.nl - www.montmartre.nl

Voor de inzenders ligt een prachtige dubbel-CD klaar vol met liedjes
van allemaal Rotterdamse artiesten. Met onder meer songs van Annie de Reuver, melodieën van Malando, The Kilima Hawaiians, The
Three Jacksons, Louis Davids, Albert de Booij, Rita Reijs en vele
anderen.
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BasicPhone:
eenvoudig mobiel
Knipt u al digitaal? bellen voor senioren
FOTOTIP

De tijd van de Agfa Click of Clack, waar wij in onze jeugd
mee fotografeerden, is voorbij. Als u er nog een beetje
bij wilt horen, fotografeert u digitaal. Maar ja, welke digitale camera moet u dan aanschaffen. De keus is immens
en alle fabrikanten schermen met indrukwekkende termen als zoveel megapixels, zoveel geheugencapaciteit
en zo’n hoge resolutie. Om te weten waar u nu eigenlijk
op moet letten, is het belangrijk dat u goed nadenkt over
wat u met uw camera wilt.
Wilt u alleen wat leuke foto’s maken
van uw kleinkinderen, van de vakantie of het gezellige uitje, of is fotograferen uw hobby en stelt u hogere
eisen aan uw toestel? Afhankelijk
van het gebruik zijn een paar zaken
van belang.
De eerste keuze is eenvoudig. U begint met vast te stellen wat uw wensen zijn. Dan kunt u kiezen uit een
simpel instapmodel met gewoonlijk
niet meer dan 3 megapixels en
weinig mogelijkheden de camera
ook handmatig in te stellen. Wilt u
iets meer mogelijkheden, dan komt
u terecht bij camera’s met pakweg 5
megapixels en kunt u meer handmatig instellen. De hobbyïst komt al
snel uit bij toestellen met nog meer
megapixels en veel handmatig in te
stellen functies.
De kwaliteit van de lens is misschien wel de belangrijkste keus.
Een goede kwaliteit lens is belangrijker dan het aantal megapixels.
Voor close-ups heeft u een goede
macrolens nodig, voor veraf is een
goede optische zoom noodzakelijk.
Laat u niet misleiden door mooie
verhalen over de digitale zoomkwaliteiten van de camera; die zijn nauwelijks van belang en leveren vaak
alleen maar onscherpe foto’s op.
Opslag
Voor de ouderwetse camera kocht
je een fotorolletje. Bij digitale
camera’s komt er geen rolletje meer
aan te pas. In het toestel zit een
geheugenkaartje, zeg maar een klein
ﬂoppy. De capaciteit van dat kaartje
is bepalend voor het aantal foto’s dat
u kunt maken. Het voordeel van het
zo’n kaartje is dat je het vaker kunt
gebruiken. Als de kaart vol is, kunt

u de foto’s naar de harde schijf van
een computer sturen en daarna is de
lege kaart weer klaar voor gebruik.
U moet er wel erg in hebben dat u,
bijvoorbeeld op vakantie, niet altijd
een computer bij de hand heeft om
uw volle kaart over te zetten. Nu
kun je tegenwoordig vrijwel overal
nieuwe geheugenkaartjes kopen,
maar dat is vrij kostbaar. Beter is
bij aankoop van de camera meteen
een geheugenkaartje met voldoende
capaciteit aan te schaffen.
Resolutie
Ook bij het kiezen van de resolutie
moet u voor uzelf vaststellen wat u
met uw foto’s wilt. Wilt u uw foto’s
op de computer zetten, zodat u ze op
beeldscherm kunt vertonen, dan is
een lage resolutie meestal voldoende. Maar wilt u ze laten afdrukken
of zelf uitprinten, dan heeft u minimaal 3 megapixels nodig.
Als een camera bijvoorbeeld een
1000x600 pixel resolutie heeft,
kan de verkoper er nog enthousiast
bij vertellen dat hij ook nog een
1200x800 geïnterpoleerde resolutie biedt. Leuk, maar volstrekt
oninteressant. Let dus alleen op
de werkelijke resolutie en vergeet
interpolatie.
Gebruiksvriendelijk
Heeft u al deze keuzes gemaakt, dan
kunt u op zoek naar uw favoriete
camera. Dan zijn er nog wel wat
zaken waar u op moet letten. Zoals
de batterij die uw stroomvretende
digitale toestel van energie voorziet.
Let dus goed op de levensduur van
de batterij of neem oplaadbare batterijen. Verder kijkt u of de camera
goed in de hand ligt, niet te zwaar en
eenvoudig te bedienen is?

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Nieuwe toestellen beschikken meestal over vele
functionaliteiten, zoals MMS, WAP, GPRS en MP3. Maar
niet iedereen heeft behoefte aan al die extra’s. Vooral
senioren willen simpelweg eenvoudig bellen en geen
extra ingewikkelde functies. De BasicPhone is voor deze
mensen de oplossing: een mobiele telefoon om alleen
mee te bellen en gebeld te worden. 21 September werd
dit nieuwe toestel geïntroduceerd op de 50PlusBeurs in
de Jaarbeurs in Utrecht.
Net als veel andere technologische
snufjes krijgen mobiele telefoons
steeds meer functies die ten koste
gaan van de gebruiksvriendelijkheid. Vooral ouderen hebben moeite
met de huidige generatie mobiele
telefoons. Deze zijn vaak te ingewikkeld, vond 70% van de ondervraagden tijdens een onderzoek dat
Cap Gemini onlangs onder 1200
Europese 35-plussers uitvoerde.
De BasicPhone beantwoordt deze
‘schreeuw om eenvoud’.
Gewoon bellen
De BasicPhone heeft een helder
scherm met grote toetsen die ook in
het donker goed zijn af te lezen.
Bovendien wordt na ieder gesprek
het toetsenbord automatisch vergrendeld, zodat u nooit onbedoeld
belt.
Het toestel wordt geleverd inclu-

sief lader, die ook als standaard te
gebruiken is.
De achterkant heeft een handig geheugensteuntje: een kaartje waarop
de gebruiker eigen nummers kan
noteren èn negen voorkeuzenummers, die gekozen worden door één
van de cijfertoetsen in te drukken.
De BasicPhone wordt geleverd met
12 maanden fabrieksgarantie en is
CE en WEEE gekeurd
Positief oordeel ANBO
Tillie Reichgelt, projectmanager bij
de ANBO voor vijftigplussers, heeft
het toestel door een aantal ANBOleden en collega’s laten testen en
zegt: “de BasicPhone is een eenvoudige en gemakkelijk te bedienen
mobiele telefoon. Het is bovendien
het eerste toestel dat uitstekend
geschikt is om de vaste telefoonaansluiting van KPN te vervangen.”

Prijs en verkrijgbaarheid
De BasicPhone kost tijdens de
introductieperiode (t/m 15 oktober
2005) €329,-.
Daarna is de prijs €359,-. Het toestel wordt gratis aan huis bezorgd
en eventueel worden 9 telefoonnummers gratis voorgeprogrammeerd. Er zijn ook diverse ﬁnancieringsconstructies mogelijk.
Alle verkoopadressen zijn te vinden
op www.SimplePhone.nl. De
BasicPhone is ook verkrijgbaar via
een aantal thuiszorgorganisaties.
Consumenten kunnen voor vragen
terecht op telefoonnummer 09007775555.

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

Met de muziek mee!!
Als vroeger iemand te laat thuis kwam of een paar dagen helemaal zoek was, zei
men: “hij is met de muziek mee”. In een stad als Rotterdam, waar altijd wel ergens
muziek op straat te horen was, kon dat wel eens gebeuren.
Bijvoorbeeld als de Marinierskapel haar wekelijkse mars door de
stad hield en sommigen zo in de
ban van de pittige muziek raakten
dat ze kilometers meeliepen in
het strakke marstempo en de tijd
helemaal vergaten.
Behalve de Marinierskapel
waren er toen nog tal van andere
korpsen die af en toe door de stad
marcheerden, zoals het politiekorps “Hermandad”, de PTT-kapel en de brandweer. Enkele grote
bedrijven, zoals scheepswerven,
hadden naar Engels voorbeeld een
eigen muziekkorps waarmee ze af
en toe op straat kwamen.

Dan had je natuurlijk de vele
straatmuzikanten met en zonder
vergunning. Vooral in de binnenstad, waar het winkelende publiek
kwam, zochten zij hun stekkie,
meestal alleen maar ook wel als
duo, trio en soms zelfs als complete bands van 4 of 5 man met
een drummer. Een van de beste
was in mijn herinnering het bandje dat meestal opereerde op de
Noorder Boulevard, Noordmolenstraat-Zwartjanstraat. Ze speelden

jazz en andere populaire muziek
en de pet waarmee zij rondgingen
was gauw gevuld. Heel bekend
in Rotterdam was de accordeonist “Blinde Piet”, waarvan zelfs
platen zijn gemaakt. Je kon hem
meestal vinden op het Beursplein
bij C&A en de Beurs. Hij ontlokte
de mooiste melodieën aan zijn
trekkast en vooral in de lunchpauzes van het kantoorpersoneel trok
hij drommen toehoorders.

Vooral de ouderen zullen zich
nog de muziektenten herinneren,
zoals op het Heemraadsplein en
het Pijnackerplein. In de zomermaanden werden daar regelmatig
avondconcerten gegeven, waar
goede muziek gespeeld werd.
- Blinde Piet was een graag geziene straatmuzikant -
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UITLATEN
TWEE JAAR GARANTIE

BEL VOOR DE
LAAGSTE PRIJZEN

EEN
BAND DE
BEST BAND VAN NEDERLAND

155/80TR13

REMMEN

54.59.74.79.79.85.90.99.129.-

VANAF

758..........................................

145/80TR13

F
INCLUSIE
MONTAGE

Euro 80...................................

175/65TR14

Clubsport................................

185/65HR14

INFORMEER NAAR ONZE SCHERPE

WINTERBANDEN PRIJZEN

Prosport..................................

185/60HR14

APK KEURIG

Sport Comfort........................

195/50VR15

Sport Comfort........................

185/65TR15

WIJ KEUREN UW AUTO OBJECTIEF

Clubsport...............................

195/65HR15

ALL-IN PRIJS
DUS GEEN
EN
VERRASSING
ACHTERAF!

Sport Comfort........................

205/45ZR16

45.-

Prosport.............................

U VINDT ONS IN ROTTERDAM !
Stadionweg

Slinge

Tollensstraat

Stadionweg 53
DAM
3077 AS ROTTER
44
Tel. 010 - 483 00

Goudestein 65
am
3085 DB Rotterd
34
Tel. 010 - 481 04

Tollensstraat 65
am
3035 ND Rotterd
32
Tel. 010 - 465 85

37.50

BENZINE

NU

Ook vestigingen in
BARENDRECHT
BRIELLE
HOOGVLIET
HELLEVOETSLUIS
RIDDERKERK
SPIJKENISSE
VLAARDINGEN

ALTIJD VOORDELIGER !
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
Druk en Zetfouten voorbehouden - Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen
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TIPS VOOR

Hoe is het mogelijk dat
wij, als geborenen in de
jaren 50 (of daarvoor),
nog leven?
Volgens de theorieën anno 2005 zouden we toch al lang dood moeten
zijn?
Want:
- Wij zaten in auto’s zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag.
- Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf vol lood
en cadmium.
- Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er echt iets was
moest je hard schreeuwen voordat je ouders
het merkten.
- Flessen met gevaarlijke stoffen en alle
apotheekpotjes konden we gewoon met onze
handjes en beperkte motoriek openen.
- Op de ﬁets zat je achterop met je gat op de
bagagedrager en probeerde je je vast te houden aan de schroefveren van het zadel voor
je.
- Een helm hadden ze nog niet eens op een
bromﬁets, laat staan op een ﬁets.
- Water dronken we uit de kraan, niet uit een ﬂes.
- Brood stond stijf van conserveringsmiddelen, na twee weken was een
Bums of Kingkorn nog net zo vers als in de winkel.
- Kleur- en smaakstoffen moeten toen ook al hebben bestaan, want zo
rood, groen of geel als die limonade toen was, zie je ze nu echt niet
meer.
- Een kauwgom legde je ‘s avonds op het nachtkastje en stak je ‘s
morgens weer in je mond.
- Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en
ook je ﬁets was of te groot of te klein.
- Een ﬁets had geen versnellingen en als een
band kapot was leerde je vader je zo snel
mogelijk om hem zelf te plakken.
- We gingen ‘s morgens weg van huis en we
kwamen terug als de straatverlichting aan
ging. Niemand wist waar we waren in de tussentijd en we hadden
geen GSM mee!
- We dronken uit dezelfde ﬂes als onze vrienden en niemand werd er
ziek van.
- Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisie zenders,
videoﬁlms, surround sound, eigen televisie’s, computer of internet.
Wij hadden vrienden!
- De televisiezender begon pas om 18.00 uur.
Dan kwam een uurtje wat leuks voor de
kinderen en oh wee als je daarna durfde op
te staan om op een knopje van een andere
zender te duwen (die zaten aan het toestel
vast). Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna
nog keek.
- We hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en er
werd niemand voor naar de rechter gesleept. Dat waren gewoon ‘ongelukken’ en soms kreeg je er ook nog zelf een extra pak slaag voor.
- Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, en er was geen
volwassene die zich er druk over maakte, laat staan een lieveheersbeestje op je jas spelde.
- Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf; met stokken
sloegen we naar ballen, we bouwden zeepkisten en merkten onder
aan de berg dat we de rem vergeten waren.
- We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht mee doen;
wie niet goed genoeg was moest maar blijven kijken en leren omgaan
met teleurstellingen.
- Wij gingen met de ﬁets naar school, helemaal zelf, ook in de winter!
Als moeder aan de huisdeur nog naar je zwaaide was je al een watje!
- Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en verantwoordelijkheid.
- We hebben ermee moeten leren omgaan. Onze generatie heeft veel
mensen voortgebracht die problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en daarbij risico durven nemen en voor de gevolgen instaan.
Hoor jij ook daar bij?
GEFELICITEERD! WIJ WAREN HELDEN!

TRIPS

Winkelen in het Schielandshuis
In museum Het Schielandshuis is tot en met 28 mei 2006 een expositie te bewonderen
over winkelen in Rotterdam. Voor (oud)-Rotterdammers een uitgelezen mogelijkheid
eens lekker terug te blikken op ruim honderd jaar winkelen in ‘de stad’, zoals we dat
graag noemen.
Naar de stad gaan betekent winkelen. In Rotterdam kunnen shoppers
al meer dan 100 jaar terecht voor
het nieuwste van het nieuwste. Van
de allereerste Passage in Nederland
via de revolutionaire Lijnbaan in
de ﬁfties, tot de koopgoot nu. De
expositie Winkelen in Museum Het
Schielandshuis neemt de bezoeker mee in winkelstad Rotterdam.
Omdat de Bijenkorf 75 jaar in
Rotterdam zit, heeft de prachtige
vooroorlogse Bijenkorf van Dudok
een glansrol.
Van flaneren
tot funshoppen
Op de tentoonstelling proef je
de sfeer van winkelstad Rotterdam. Winkelende mensen uit alle
periodes voeren je langs ruim een
eeuw shoppingcultuur. Tussen de
aanlokkelijke uitstallingen zie je
bijzondere hebbedingen, zoals een
halve eeuw hoeden en schoenen

en speelgoed uit de jaren 50 en 60
van Meyer & Blessing. De kooplust
van de bezoeker wordt nog verder
opgezweept met reconstructies van
bijzondere Bijenkorfetalages. Wie
zich dan niet meer kan inhouden
kan gerust zijn: vanuit Museum Het
Schielandshuis stap je zó midden in
winkelstad Rotterdam.
Voor 1940
De Hoogstraat is voor de oorlog dé
straat om te zien en gezien te worden. Langs een kilometer winkels is
het perfect ﬂaneren. Rotterdam heeft
in 1879 bovendien een winkelprimeur met de eerste Passage van
Nederland. Voortaan kan het betere
publiek droog en in stijl winkelen.
Winkelparadijs Rotterdam is compleet als in 1930 de schitterende Bijenkorf van Dudok wordt geopend.
Het kooppaleis van licht en lucht
trekt van heinde en verre shoppers
aan. Maar in mei 1940 maakt het

bombardement een abrupt einde aan
de winkelstad.
Wederopbouw
Rotterdam zou Rotterdam niet zijn
als er niet al in de oorlog verrassend sierlijke noodwinkels uit het
puin van de winkelstad worden
gestampt. In 1953 moet je alweer
in Rotterdam zijn voor de nieuwste
winkelsensatie: het eerste autovrije
winkelgebied van Europa. Op
de Lijnbaan kun je naar hartelust
winkelen zonder last te hebben van
het verkeer. Vier jaar later opent
een splinternieuwe Bijenkorf, die
het zwaar getroffen gebouw van
Dudok vervangt. De afgelopen jaren
is opnieuw een golf winkelvernieuwingen over Rotterdam gespoeld.
Koopgoot, Mall, Plaza en Donner
maken van een dagje winkelen een
belevenis op zich. Een dagje dat begint met een bezoek aan Winkelen.
Datum: t/m 28 mei 2006
Locatie: Museum Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, Rotterdam
Openingstijden: Di t/m vr van
10:00-17:00 uur, weekend en feestdagen 11:00-17:00 uur
Meer informatie:
info@hmr.rotterdam.nl
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BELEEF ROTTERDAM
4-10 t/m 9-10
FeminaLife
FeminaLife is hét evenement voor
vrouwen tussen de 25 & 55 jaar.
Een eindeloos gezellig dagje uit
in een sfeervolle ambiance met
een hoog fungehalte. FeminaLife
is de weerspiegeling van een
bruisende stad waar u uitgebreid
kunt shoppen, vermaakt wordt, een
bezoek brengt aan inspirerende
themapleinen en actief meedoet
aan workshops, proeverijen en
demonstraties.

8-10
Jamiroquai
In het kader van ‘The Dynamite
Tour’ komt Jamiroquai voor een
concert naar de Rotterdamse Ahoy’.
Na bijna vier jaar keren Jay Kay
en zijn band terug met hun zesde
studioalbum ‘Dynamite’.
------------------------------------------Belasting &
Douane Museum
Parklaan 14-16 Rotterdam 0104400200 www.belastingdienst.
nl/bdmuseum
t/m 31-12-2005
De Smokkeltrip
In een doolhof van containers verken je de grenzen van douaniers en
smokkelaars en beleef je een heuse
smokkelpoging. Als hoogtepunt en
afsluiter van deze ‘trip’ staat je een
aantal geheimzinnige verrassingen
te wachten. Permanent.
Voor wat, Hoort wat
Het Belasting & Douane Museum
neemt u mee langs 15 eeuwen
belasting- en douanegeschiedenis
die Nederland rijk is. Belastingontduiking, fraude en smokkel zijn
onlosmakelijk verbonden aan het
innen van belastingen. Permanent.

UITTIPS

Bergsingelkerk
Bergsingel 152 Rotterdam

Wandelen
Thea Beckman-route in Kampen
Thea Beckmans romans Hasse Simonsdochter, Stomme van
Kampen, het Wonder van Frieswijck en Gekaapt! spelen zich
af in Middeleeuws Kampen. De Thea Beckman-route leidt
langs de vele bezienswaardigheden die zij in deze boeken heeft
beschreven.
Kampen in heden en verleden
Dankzij de heldere passages uit deze boeken aangevuld met
historische illustraties, ontdekt u niet alleen het hedendaagse
Kampen, maar proeft u ook de sfeer van het Kampen van vele
eeuwen geleden.
Ook leuk voor kinderen
De route is opgenomen in een handig boekje met veel foto’s, illustraties en informatie over de rijke geschiedenis van Kampen.
De locaties en route zijn genummerd en staan op een stadsplattegrond aangegeven. Ook aan de kinderen is gedacht: in de
wandeling zijn namelijk zoekvragen voor kinderen opgenomen.
De tekstfragmenten zijn overigens ook leuk om voor te lezen
voor uw kleinkinderen.
Waar verkrijgbaar?
De Thea Beckman-route is voor EUR 3,50 onder andere verkrijgbaar bij VVV/ANWB Kampen.
Voor meer tips kunt u terecht op www.lekkerwegineigenland.nl

16-10 t/m 24-11-2005
Tentoonstelling
Natuurfragmenten
Dorian Hiethaar, schilderijen en
Ritsue Mishima, glas
Cabaret Restaurant
Schellings
Voorhaven 51 Rotterdam 0104763455 www.schellings.nl

08-10
Kort Amerikaans Het Nieuwe Koor
Een concert van Het Nieuwe Koor
van Amerikaanse componisten uit
de eerste helft van de 20e eeuw.
Barber, Ives, Thomson en Bernstein. Hoewel alle werken klassiek te noemen zijn verschillen ze
enorm.
------------------------------------------Bibliotheektheater
Hoogstraat 110 Rotterdam 0102816262 www.bibliotheektheater.nl
12-10
De goede Stalin
Spreker: Arie van der Ent (MOVO).
Was dictator Stalin (1870-1953)
erger dan Hitler? In Rusland is hij
nog steeds populair. Er verschenen
recent interessante boeken over Stalin, zoals ‘De gelaarsde God’ van
Piet de Moor of ‘Stalin, the Court
of the Red Tsar’ van Simon Sebag
Monteﬁore. Dit najaar verschijnt
‘De Goede Stalin’ van Viktor Jerovjev. Reden genoeg Stalin eens tegen
het licht te houden.

BUITEN DE REGIO

Fietsen
Jaarbeurs, Utrecht
Van 21 tot en met 24 oktober 2005
In de Jaarbeurs van Utrecht vindt voor het tiende achtereenvolgende jaar de Bike Motion Beurs plaats. Op deze beurs kunt u
kennismaken met de laatste noviteiten op ﬁetsgebied.
Testparcours
Op de Bike Motion Beurs vindt u stands van ruim honderd exposanten. Maar er is nog veel meer te doen. Zo komen coryfeeen uit de ﬁetswereld naar Utrecht en zijn er vele demonstraties.
U kunt bovendien niet alleen kijken naar ﬁetsen, maar deze ook
uitproberen op een testparcours.

UITTIPS IN DE STAD

06-10-2005
Cabaret Ongewild
Muzikaal
Meezingers, zeemansliederen,
smartlappen en andere Nederlandse rariteiten, alles komt voorbij
tijdens een optreden van Ongewild
Muzikaal.

15-10
Hallo lieve mensen
Uit recent onderzoek is gebleken
dat mensen bang zijn voor een
gebrek aan gemeenschapsgevoel,
maar gelukkig heeft Claudia genoeg voor iedereen. Ze krijgt support van haar trouwe begeleiders.
Cabaretier: Claudia de Breij
Muzikale begeleiding: Sander
Geboers, Rogier Wagenaar, Thijs
Lodewijk

14-10-2005
Cabaret De Flamingo’s
goes Delfshaven
Peter de Koning en zijn kornuiten
maken ook dit seizoen Schelling’s
weer op hun eigen wijze onveilig
tijdens een heerlijk cabaret-diner.

------------------------------------------Brutto Gusto
William Boothlaan 15 A Rotterdam
010-4365935 www.bruttogusto.com
t/m 12-10-2005
Tentoonstelling
Twee zeeuwen
Bert Frijns (glas) en Ben Sleeuwenhoek (schilderijen)

19-10-2005
Cabaret Dineren en
genieten met ‘Nou en...?’
Carina de Knegt en Marlies du
Mosch staan garant voor een avond
prettig gestoord zinvol muzikaal
geweld!

De Oud

Colofon

Ahoy Rotterdam
Tel. 0900-2352469
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De ‘Zorgunit’: Er net tussen in
De ‘Zorgunit’, is een nieuw verschijnsel in de zorgwereld.
Het is géén verpleeg- of verzorgingshuis. Het is een tijdelijke verblijfsafdeling, waar mensen kunnen wachten op
een plaats in het verpleeghuis. Het is jammer dat er voor
de naam van deze mooie voorziening weer zo’n afschuwelijk bastaardwoord is bedacht. Het IJsselland-ziekenhuis
in Capelle aan den IJssel heeft sinds enige tijd zo’n afdeling in bedrijf. Als ex-patiënt leek het mij een goed idee
mijn bevindingen in deze ‘Zorgunit’ aan het papier toe te
vertrouwen.
Als alleenstaande 80-jarige man
kwam ik op een bepaald moment
wat in problemen en daar moest een
oplossing voor gevonden worden.
Een plaats in een verzorgingshuis
was niet beschikbaar, maar in
overleg met de huisarts, specialist
en mensen uit de zorgsector werd
ik opgenomen in ‘Zorgunit A-3’,
midden in het IJsselland, vlak bij
mijn huis.
Het personeel van deze ‘unit’ is
gespecialiseerd in het verzorgen
van verpleegbehoeftige patiënten.
Er is een verpleeghuisarts, een
fysiotherapeut en een ergotherapeut.
Uiteraard kunnen zonodig andere
specialisten worden ingeschakeld.
Op de ‘unit’ is plaats voor zeventien
personen in drie vierpersoons-,
twee tweepersoons- en één eenpersoonskamers. Alle keurig ingericht

met prima bedden, gemakkelijke
stoelen en een tafel. Bovendien is er
een zogenoemde huiskamer, waar
men gezamenlijk de maaltijden
kan gebruiken, kofﬁe drinken en
dergelijke. Er wordt veel aandacht
besteed aan een goede persoonlijke
verzorging, revalidatie, een huiselijke sfeer en ontspanning.
Dat laatste punt liet tijdens mijn
verblijf nog wel wat te wensen over
en beperkte zich tot een kopje kofﬁe
in de huiskamer of een wandelingetje in de gezellige grote hal van het
ziekenhuis. Een sjoelbak of kamerbiljart zou een hele aanwinst zijn.
Het dagelijks eten is perfect en
voedzaam, een dag tevoren kun je
je wensen aangeven en een keuze
maken.
Natuurlijk zijn er ook enkele minpunten. Roken is in het ziekenhuis

vanzelfsprekend verboden. Vandaar
dat buiten, bij de in- en uitgangen
veel rokers even een trekje gaan
doen. Een dagelijks punt van ergernis is bijvoorbeeld de jam in een
verpakking die vooral voor ouderen
bijna onmogelijk te openen is. Je
hebt tenminste een schaar nodig om
de eveneens verpakte ham en kaas

uit de verpakking te krijgen. Ook
is het onaangenaam telkens wakker
gemaakt te worden voor ‘nog even
een tabletje’ als je ’s avonds net van
je eerste slaap geniet. Dat zou toch
ook wel iets eerder gegeven kunnen
worden?
Kortom, de zorg in deze ‘unit’ is
perfect, ondanks de genoemde

kleinigheden; hulp bij het aan- en
uitkleden, bij het douchen en overal
waar nodig. Goed eten, goede bedden en veel aandacht voor de persoonlijke zorg maken dat de mensen
na enkele dagen al opknappen en na
twee of drie weken als herboren de
‘zorgunit’ verlaten om naar huis of
naar een zorgcentrum te gaan.

Puzzel mee en win !!!
In iedere uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij 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 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 tien mensen kans op een prachtige dubbel-CD met tientallen nummers van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam genaamd,
waarin ook nog fraaie foto’s van oud-Rotterdam zijn te bewonderen.
Horizontaal
1. schoonmaakster; 7. Groenlandse zeehond; 13. ivoor; 14. wisent (buffel); 16. rivier in Engeland;
17. troep (rotzooi); 20. lidwoord; 21. artistieke figuurdans; 23. koninklijk meteorologisch instituut
(afk.); 24. deel van gelaat; 26. om het genoemde of bedoelde; 28. meisjesnaam; 29. hinder; 31.
familielid; 33. verbrandingsrest; 34. spoedig (vlug); 35. jongensnaam; 37. meubelstuk; 40. deel van
week; 41. slechthorend (afk.); 43. paling; 45. ik (Lat.); 46. kledingstuk; 47. Japans bordspel; 48.
militair voertuig; 50. rivier in Rusland; 52. inhoudsmaat (afk.); 53. ogenblik; 55. vrije universiteit
(afk.); 56. redevoering; 57. voegwoord; 58. muziekteken in de psalmen; 60. titel (afk.); 61. met
name (afk.); 62. autoped; 64. paardenslee; 65. zoen; 67. lofzang; 69. keukengerei; 71. tegenover
(afk.); 72. naam voor klein meertje; 73. gesloten hand; 75. streling met de tong; 77. plaats in
Noord-Brabant; 79. mobiele eenheid (afk.); 80. neon (scheik.afk.); 82. deel (moot); 84. rij (reeks);
85. bedehuis; 87. maatstaf (regel); 89. strijdpaard; 90. plaats in Italië; 92. nieuw (in samenstelling);
94. verlichtingsmiddel; 96. tijdperk; 97. Europese taal; 99. beeldplaatje; 100. kaasleb (stremstof);
101. frisdrank.
Verticaal
1. ambitie (ijver); 2. wagenloods voor openbaar vervoermiddelen; 3. Ned. luchtvaartmij. (afk.); 4.
bacon (ham); 5. getijde; 6. hooivork; 7. streek (gebied); 8. meisjesnaam; 9. plaats in Noord-Holland; 10. deel van oor; 11. leuning (hekwerk); 12. gedeelte van een regiment infanterie; 15. zijn
eerwaarde (afk.); 18. familielid; 19. stuk doek of stof; 21. woud; 22. plaats in Gelderland; 25.
lokspijs; 27. loopvogel; 30. houtsoort; 32. onderricht in het juiste gebruik van de spraakorganen;
34. rijstbrandewijn; 36. muzieknoot; 38. voorzetsel; 39. en omstreken (afk.); 40. muzieknoot;
42. graansoort; 44. barak; 46. tenger (lang); 47. een vlug Spaans rijpaard; 49. zero (niets); 51.
kleine vrucht; 52. opgeworpen dijk; 54. reuzel; 58. planeet (bekend om zijn ringen); 59. plaats in
Duitsland; 62. loopvogel; 63. schoonmaakartikel; 66. United Nations (afk.); 67. open universiteit
(afk.); 68. boomsoort; 70. aluminium (scheik. afk.); 72. avonddienst in een kerk (avondgebed);
73. afgelegen; 74. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 76. geraamte (skelet); 78.
beeldplaatje; 79. snijwerktuig; 81. grond rond boerderij; 83. gard; 85. vochtig aanvoelend; 86.
jonge man in het algemeen; 87. (kleine) rekening; 88. emelt (larve); 91. Europese rekeneenheid
(afk.); 93. kippenproduct; 95. matig koud; 97. lidwoord; 98. socialistische partij (afk.).
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Anti-slip vloeren
Ontdek de innovatieve anti-sliptoplaag
van Tarkett.

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Een ideale toplaag voor vloeren in
diverse ruimtes waaronder keukens en
badkamers.

Tarkett Benelux BV
Aardenhoek4
4817 NE Breda
Tel: 076 5780750

Door de speciale afwerking garandeert
Tarkett 10 jaar garantie op anti-slip
vloeren.

www.tarkett.nl

