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De Oud-Rotterdammer
wint razendsnel aan populariteit. Dat is een prettige constatering na twee
uitgaven. De hoeveelheid
positieve steunbetuigingen en bedankjes, vanuit
heel Nederland en zelfs
uit het buitenland, was
ook na de tweede editie
overweldigend.
Opmerkelijk is dat het merendeel
van die reacties komt van Rotterdammers die de vooroorlogse
stad nog hebben gekend. Dat levert
uiteraard mooie verhalen op, maar
De Oud-Rotterdammer richt zich op
àlle vijftigplussers; dus ook en misschien zelfs wel vooral op stadgenoten die na de oorlog zijn geboren.
Grappig is dat veel ouderen zich
enigszins schamper afvragen wat
‘die snotneuzen’ weten over de oude
stad. “Hoe kan die mijnheer Cox
nou over onze stad schrijven? Hij
was toen amper geboren”, klinkt
het dan.
Maar dat is nu precies waar het De
Oud-Rotterdammer om te doen is.
Juist die mix van de periode voor de
oorlog én de decennia van wederopbouw, maakt de krant voor àlle Rotterdamse vijftigplussers interessant.
Want mijn herinneringen en die van
tienduizenden andere Rotterdammers die na 1945 zijn geboren,
liggen in de jaren vijftig en zestig.
Toen wíj opgroeiden en wíj onze
jeugd beleefden.
Bij ons begint het feest der herkenning bij de Puchjes, Kreidlers en
Zündapps, bij befaamde disco’s
als Le Bateau of Castagnet, bij de
opengebroken stad voor de aanleg
van de metro, de schoolfeesten met
visnetten en leuke beatbandjes en ga
zo maar door.
Merkwaardig is dat er niet zoveel
verhalen van Zuid komen. Gebeurde
daar dan niets? Zijn er geen mooie
geschiedenissen te vertellen? Het
kan toch niet zo zijn dat alle leuke
dingen zich alleen op de noordelijke
Maasoever afspeelden? Ik ben daar
zeer benieuwd naar, want ja, mijn
roots liggen in Noord en ik vraag
mij dus af wat mijn leeftijdgenoten
op Zuid in die jaren uitspookten.
Een verheugende mededeling tot
slot. Met de groeiende populariteit
van de krant groeit ook het aantal
afhaaladressen snel. We verwachten
binnen nu en twee weken ruim honderd extra afhaalpunten te hebben,
waardoor de krant straks voor iedere
liefhebber in de directe nabijheid te
krijgen is.
Fred Wallast
info@deoudrotterdammer.nl

Jaargang 1, nr. 3

De Reus van Rotterdam
De Reus van Rotterdam was met zijn
2 meter 37 een van de opmerkelijkste
inwoners die onze stad gekend heeft.
Sinds zijn overlijden, in 1959, hebben de verhalen rond deze illustere
verschijning soms bijna mythische
vormen aangenomen. In werkelijkheid was Rigardus (roepnaam Rein)
Rijnhout een beminnelijke, vriendelijke en zachtaardige man die alle beschimpingen aan zijn adres met een
schouderophalen incasseerde. Janny
Heesakkers-Schipper vertoefde
menig uurtje aan zijn zijde en heeft
alleen maar goede herinneringen aan
de Reus.
“Ik leerde Rein kennen toen ik 19 was”, vertelt
zij. “In die tijd kwam hij vaak bij ons langs in de
Gouvernestraat. Op een keer zaten we te eten, het
raam stond open, en een stem sprak: ‘Schipper
heb jij soms deze schroeven voor mij?’ Dat was
Rein die zittend op zijn ﬁets moeiteloos zijn hoofd
bij ons door het geopende raam kon steken!”
Rein was helemaal verzot op auto’s en wilde
graag leren autorijden. Dat was met zijn gestalte
natuurlijk niet eenvoudig.
“Mijn vader had in die tijd een autorijschool
(Schipper) en bood aan het hem te leren als hij
daarmee dan reclame mocht maken. Uit één van
onze Opeltjes werd de voorstoel verwijderd.
Achterin werd een groentekist geplaatst met wat
dekens eroverheen. Vanaf die plek kon Rein bij
het stuur en de pedalen en zo is hij gaan lessen”,
lacht Janny bij de herinnering.
- Vergeleken bij de Reus was iedereen een dwerg -

Veel bekijks
“Voordat Rein zijn rijexamen moest doen, ging ik
dikwijls met hem mee uit rijden. Er was dubbele
bediening in de auto, ik had mijn rijbewijs, dus
reden we overal heen. We aten of dronken wat onderweg en hadden de grootste lol; hij op zijn kist
en de achterbank en ik voorin. We hadden veel

- Zijn laatste levensjaren was Rein
aan een rolstoel gekluisterd -

45 Voedingssupplementen

ASL

Voor àlle
vijftigplussers

- Krant voor de 50-plusser -

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

bekijks, want hij stak natuurlijk overal boven uit.“
Rein moest rijexamen doen op de Parkkade
en slaagde. Zijn rijbewijs bleef echter uit. Na
informatie bleek dat vader Schipper met hem
persoonlijk naar Den Haag moest gaan om te
laten zien dat Rein echt speciale voorzieningen
nodig had. Pas na dat gesprek kreeg Rein alsnog
zijn rijbewijs.
“Hij heeft nooit een eigen auto mogen bezitten,
dat kon hij niet betalen, maar met zijn rijbewijs
was hij heel gelukkig”, weet Janny.
File
“Vroeger was er op zaterdag markt op de Boezemsingel”, heeft zij nog een anekdote. “Mijn
vader en ik gingen folders uitdelen en namen Rein
mee. Nou, dat heeft Rotterdam geweten! Ik denk
dat toen de eerste ﬁle is ontstaan”, lacht zij. “Alles
zat vast. Na verloop van een uur kwam de politie
vragen of we ermee wilden ophouden, want de
hele Zwartjanstraat en andere straten stonden
vol.”
Rein werd later in het ziekenhuis aan de Claes de
Vrieselaan opgenomen voor evenwichtstoornis.
Er moest een takelwagen aan te pas komen om
hem uit zijn woning te krijgen. Kort daarna is hij

op 38-jarige leeftijd overleden. De kerkklokken
luidden en Rein kwam nog eenmaal voor zijn
huis in de Gouvernestraat langs, waar een enorme
menigte afscheid van hem nam.
“Hij is begraven op de Zuiderbegraafplaats en later zijn de stoffelijke resten overgebracht naar het
Anatomisch Museum in Leiden. Ik vind het leuk
dat er een pleintje tussen de Van Speykstraat en de
Josephstraat naar hem is vernoemd. Dat verdiende
hij wel”, besluit mevrouw Heesakkers.

- Rein bij de Opel van rijschool Schipper -

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
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TANTE POST(BUS)
Beste redactie,
Voor de eerste keer uw blad meegenomen uit de Konmar. Leuke artikelen die bij mij als bijna 75-jarige
goede herinneringen oproepen. Bij
het artikel Wildwest mis ik echter
het verhaal van de aanvoer van het
vee vanaf de RTM aan de Rosestraat. Hele troepen koeien werden
met veel geloei door de veedrijvers
op hun klompen onder geschreeuw
en slaan met stokken over de bruggen naar de Veemarkt gedreven. Je
moest als voetganger verrekte goed
opletten dat je door die koeien niet
van de sokken werd gelopen, doordat die beesten soms een bepaalde
voorkeur voor het trottoir aan de
dag legden. Je kon op de veemarkt
soms een paar dubbeltjes verdienen door bijvoorbeeld voor een
boer even een kalf vast te houden.
Overigens geen sinecure voor een
knaapje van 13 jaar, want ook die
jonkies waren behoorlijk sterk.
Verder nog even wat commentaar
op de stukjes op pagina 2. Ook ik
zal zeker niet beweren dat het in
die tijd allemaal koek en ei was,
maar één ding mis ik wel, namelijk
de saamhorigheid en een zekere
mate van fatsoen onder de mensen.
Met zijn allen stond je gezellig bij
Capitol in de rij voor een kaartje
en nachts om half een kon je door
de Maastunnel van Zuid naar West
wandelen als het wat laat was geworden. Geen spoortje rottigheid en

van beroving of criminaliteit geen
sprake!. Moet je nu eens proberen
geachte heer Van der Velden. En
wat betreft de opmerkingen van Gerard Cox over zijn vader. Ook mijn
vader was wat men noemde zo’n
“havenartiest” die als controlebaas
en ijkmeester in zijn leren jekker
en op zijn brommer zich dag en
nacht in de haven te pletter werkte.
Kwam ‘s nachts om een uur thuis,
maar werkte nog zijn rapporten
uit en stond toch weer om 6 uur in
de morgen aan de Schiemond om
het “bootje” naar de Waalhaven te
halen. Als nu wordt voorgesteld
om in plaats van 36 uur 38 uur per
week te gaan werken, staan ze al op
de barricaden! Zelf heb ik ruim 52
jaar in de scheepvaart en expeditie
gewerkt. De kantooruren in deze
branche waren minimaal 45 tot
50 uur per week van 6 werkdagen
met uitschieters tot 60 uur en méér,
want een boot moet varen en kan
niet wachten. Overwerk werd niet
betaald, maar zat in het salaris “ingebakken” zoals men dat noemde.
Dat is, wat ik even kwijt wilde!
Met vriendelijke groeten en dank
voor de plaatsing
E.W.Th. Hanselman
Geachte redactie,
Voor het eerst de Oud -Rotterdam-

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de OudRotterdammer. (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.

mer gezien en gelezen. Het bleek al
no. 2 te zijn.
Wel even gelachen om het stukje
waarin wentelteefjes als ﬂensjes
werden aangeduid. Een ﬂensje is
een klein dun eierpannenkoekje,
een wentelteefje een gerecht
waarmee men vroeger oud brood
opmaakte door weken in melk (met
ei), bakken in boter en bestrooid
met suiker en kaneel als toetje
serveren.
Met vriendelijke groet
Marianne Gündel-de Kool
Geachte redactie,
Een kleine correctie. Op pagina
4 van dinsdag 18 oktober in de
rubriek ‘Weet je nog’ heeft T. Heijberg Goudriaan het over ouderwets
lekkere ﬂensjes van wit brood gedrenkt in melk. Bij ons thuis heette
dat vroeger wentelteefjes. En zo
heten ze nog volgens mij. Flensjes
zijn hele dunne pannenkoekjes.
Vriendelijke groet Mevr. J. Roos
Geachte redactie,
Hoewel ik geen Rotterdammer ben,
vind ik De Oud-Rotterdammer een
gigantisch mooi iets. Ik hoop dan
ook dat dit nog jaren blijft bestaan.
In de jaren 70 was ik taxichauffeur in Rotterdam. Ik heb een hoop

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.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

zien veranderen, zoals de Kaap,
waar het oergezellig was in de
Atjehstraat, Sumatrastraat (waar de
standplaats was) en bij de Chinese
hoek, waar de blokkers stonden. Jij
maar wachten tot je een ritje had en
de blokbanders jatten dan die voor
je neus weg. Later kregen deze ook
een mobilofoon en daarmee was de
blokbander verleden tijd. ’s Nachts,
in de Witte de Withstraat, bivakkeren op het Hofplein, bij dancing
Bristol voor de deur staan.
Het liefst had ik een Jan de arbeider
in de wagen. Die had meestal een
grote smoel, maar was een keiharde
werker en goudeerlijk. Ik heb het
niet lang gedaan, zo’n twaalf jaar,
maar in die tijd was het mìjn Rotterdam.

Oproep
Ik liep op de Binnenban in
Hoogvliet en zag in een winkel De
Oud-Rotterdammer liggen. In een
oogopslag zag ik iets bekends; ja
hoor, de oude veemarkt waar ik als
kind heel graag kwam. Ik bladerde
de krant door en zag ook de straat
waar ik als tiener heb gewoond, de
Bloklandstraat. Heel erg leuk.
Ik ben sinds kort bezig oud-buurtgenoten op te sporen om een reünie
te houden voor bewoners van de
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DENTO TANDPROTHETIEK
Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

/PEL &RESH THINKING n BETTER CARS

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.

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

mevr. Annie Schellenberg-Rouss

C.M. van Arkelen
Vlaardingen

Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

DENTAL KRALINGEN

Sophiastraat, een zijstraat van de
Goudserijweg.
Ik heb de school gebeld die vroeger
in deze straat stond, maar nu is
verhuisd naar het Jaffahof. Het
hoofd van deze school verleent
alle medewerking om daar onze
ontmoeting te houden.
Ik wil graag een oproep doen aan
oude buurjongens en meisjes zich
aan te melden.
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27e Rotterdamse dag ook dit
jaar in de Sint Laurenskerk
De jaarlijkse Rotterdamse dag komt er weer aan en wordt net als vorig jaar gehouden
in de Grote of Sint Laurenskerk. Deze oergezellige dag, waar de Rotterdammers met
spanning naar uitkijken en alle Rotterdam-fans bekenden tegenkomen, valt dit jaar op
zaterdag 12 november. Om 10.00 uur gaan de deuren open, de Stichting Ons Rotterdam, organisator van het evenement, rekent als vanouds op heel veel bezoekers.
Allerlei Rotterdamse organisaties
presenteren zich met exposities,
boeken, video’s, historisch materiaal, kunst, literatuur, ﬁlms etc. Het
is dit jaar de 27ste editie van deze
populaire manifestatie.

Tijdens de Rotterdamse Dag worden
twee prijswinnaars bekendgemaakt:
de winnaar van de fotowedstrijd
en de Rotterdammer van het Jaar.
Genomineerden voor de titel Rotterdammer van het Jaar zijn: De

vrijwilligers van de Vogelklas van
Karel Schot; zij verzorgen zieke en
jonge vogels, die in de stad of in de
omgeving van Rotterdam gevonden
worden. Johan Mekke;die zich al
veertig jaar als vrijwilliger bezig

houdt met kinderwerk. Machiel
van Wolferen; hij verricht sinds
1987 vrijwilligerswerk in Spangen
en maakt zich vooral dienstbaar
voor de jongeren van 12 – 20 jaar.
De vrijwilligers van de Stichting
Voedselbank; zij verdelen wekelijks voedsel onder mensen die
te kampen hebben met ﬁnanciële
problemen.
Alle Rotterdammers kunnen nog tot
9 november a.s. hun stem uitbrengen op info@onsrotterdam.nl.
Rond 16.00 uur wordt op de Rotterdamse dag bekendgemaakt wie
de eretitel Rotterdammer van het
Jaar 2005 mag dragen. Alle genomineerden krijgen een oorkonde
en de winnaar krijgt daarnaast een
beeldje ontworpen door Corrie Ammerlaan. De uitslag van de fotowedstrijd wordt om 14.00 uur bekend
gemaakt.
Films, lezingen
en artiesten
De Rotterdamse dag is, naast deze
prijsuitreikingen, vooral een dag
voor en door Rotterdammers. Er
zijn ﬁlm- en diavoorstellingen. Op

het podium wordt de bezoekers de
gehele dag een non-stop programma
gepresenteerd waaraan meewerken:
Jan Oudenaarden, specialist op
toetsen John Verkroost, het blazersensemble I Fiati, entertainer en
presentator Hans Somers, The Two
Generations, het Ensemble Larenkamp, Zanggroep ’n Dolle Boel en
het strijkersensemble Arco Classico.
Verder is er gelegenheid de toren
van de Laurenskerk te beklimmen.
Om zoveel mogelijk Rotterdammers in de gelegenheid te stellen
de dag te bezoeken, in deze niet zo
rooskleurige ﬁnanciële tijd, heeft de
organisatie kans gezien de toegangsprijzen dit jaar gelijk te houden aan
die van vorig jaar.

De toegangsprijs bedraagt € 3,95,
65-plussers en bezitters van een
Rotterdampas betalen € 2,95 en
kinderen tot 12 jaar € 1,95.
De Rotterdamse Dag duurt van
10.00 – 17.00 uur.

CCtje Leeftijd

c foto burosolo.nl

Leeftijd, wat is dat eigenlijk precies? Dat vraag ik
mij wel eens in gemoede
af. Natuurlijk, het is een
optelsom van een aantal
jaren, met aan het eind
dat duizelingwekkende
aantal dat je nu telt. Sommige van die jaren staan
je nog helder voor de
geest.

Cox Column

Ik herinner me nog levendig de
vrolijk zingende en marcherende
Duitse soldaten, met op hun kont
dat dansende geribbelde gasmaskertrommeltje. Toen was ik dus een
jaar of vier. Ik kon die liedjes, “Hai
li hai lo hai la” met aan het eind dat
luidkeels “ha ha ha ha ha ha ha”,
perfect nazingen, en toen ik dat
eens zat te doen, op de stoep van
ons huis aan de Bree, kreeg ik van
een passerende soldaat, kennelijk
een messbediende, een grote snee
ontbijtkoek. Die heb ik aangepakt
en opgegeten; ja, ik ben dus feitelijk fout geweest in de oorlog. Ik

was een jaar of acht, toen stond ik
op ‘n zondag langs de kant van de
weg met een leitje, waar mijn vader
“Vive la Belgique” op geschreven
had, tot groot enthousiasme van de
passerende Belgen: in de Kuip was
het Holland- België. Ik weet nog
heel goed dat ik veertien werd, want
toen telde ik in de derde van de
mulo pas mee.
Ik was twintig toen ik opkwam
voor dienst, lichting zestig 1, bij
de Grenadiers in Vught. Daar
werd ik onder andere volgestopt
met vooroordelen over andere
regimenten, die allemaal inferieur
zouden zijn, zodat toen ik “paraat”
werd in Steenwijkerwold, en ik op
de tweede dag de “straatnamen”
op mijn uniformmouwen nog niet
had vervangen door die van mijn
nieuwe hap, waarvan ik de naam
vergeten ben, de luitenant Van As,
een vleesgeworden machtswellusteling met de geestelijke bagage
van een rups, waarmee ik niets ten
nadele van de rups wil zeggen, mij

toebrulde: “Jij gaat die straatnamen
onmiddellijk vervangen Cox, het
moet voor jou een EER zijn om bij
het regiment te mogen dienen!!!”
Het is alsof ie het gisteren riep, zo
duidelijk hoor ik het nog.
Mijn eerste meisje waar het, eeeh,
echt mee gebeurde, ik vrees dat ik
toen al eenentwintig was. Tegenwoordig gaan ze geloof ik op hun
dertiende al ﬂink van bil, maar ik
was niet zo vlug. Het was bij een
vriend thuis, en had weinig met
“naar bed gaan” te maken; het was
een hoop gehannes op een bankstel
en zij moest na aﬂoop heel erg huilen en ik voelde mij ook heel slecht.
Met achtentwintig had ik mijn
eerste grote succesprogramma
met Frans en Adèle, in het Lureleitheater op de Leidsekade 90 in
Amsterdam; de mensen stonden tot
om de hoek van Americain in de
rij. Ik was drieëndertig toen “De
mooie zomer” uitkwam, dat als een
bom in het muziekleven insloeg,

en vanwege het succes waarvan ik
plots niet meer tot de linkse familie
behoorde, hetgeen ik toen jammer
genoeg nog niet als een zegening
beschouwde. (De kleingeestigheid
van de lieden die zichzelf als “progressief” beschouwen is nog altijd
dezelfde, kijk maar hoe Spijkerman
nu wordt uitgekotst). Toen had ik al
twee kinderen, die nu al richting de
veertig gaan, en waar ik drie kleindochters aan te danken heb, en een
tweeling onderweg. En ik werd zelf
vijftig, mijn tweede scheiding. En
zestig, een mooie onderscheiding
van de burgemeester. En nou ben ik
vijfenzestig en aan mijn drieënveertigste seizoen bezig.
En ik begrijp zo goed mijn oude
moedertje, wanneer ze tegen mij
zegt: “Jongen, ik kan maar niet
begrijpen dat ik nou al drieënnegentig ben…”
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Ingezonden
Ingezonden brief
brief
(Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie
behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).

Gemeentelijke armoedebestrijding of gouden negotie?
Kringloopwinkels zijn ontstaan,
doordat er bij het grof vuil vaak
spullen stonden die voor anderen
(minder bedeelden) misschien
goed bruikbaar zouden kunnen
zijn en dus nog tegen een kleine
vergoeding verkocht zouden kunnen worden en om het milieu te
ontlasten en banen te scheppen.
Aanvankelijk was er nog sprake
van een soort hulpverlening, met
betaalbare prijzen en leverden
mensen met sociale bedoelingen
bij de winkels steeds meer en
betere spullen in voor hergebruik.
Doch al gauw liep het voor de
minder bedeelden verkeerd, doordat de prijzen soms per week omhoog gingen, waardoor het minder
betaalbaar werd. Het guldenteken
werd “praktisch” vervangen door
het euroteken, waardoor alles
meer dan tweemaal zo duur verkocht wordt. Zo kostte een wit vitrinekastje van 10 Euro tien dagen
later 20 Euro. Twee à drie weken
later moest voor een zelfde kastje
(nu in het zwart) 30 Euro worden

betaald. Het gevolg? Steeds meer
mensen klagen over de prijzen die
nu in sommige kringloopwinkels
worden gerekend.
Een ander voorbeeld: voor een
oude lap stof (eenzijdig bedrukt,
plusminus 2 bij 2.5 meter, die
gebruikt was als gordijn) werd
zonder schroom 10 Euro gevraagd, terwijl zo’n lap stof voor
de helft van de prijs “nieuw” op
de markt gekocht kon worden.
Na onze terechte klacht, hebben
ze die prijzen voor lappen stof
veranderd, doordat ze blijkbaar
toch wel inzagen dat het absurd
was zulke prijzen te vragen.
Tevens is het is verwonderlijk dat
de prijzen in de kringloopwinkels
exorbitant verschillen. De winkel
in IJsselmonde, de OMIJ-kringloopwinkel, is de sociaalste en
goedkoopste en ook de winkel in
de Aluminiumstraat is goed betaalbaar, terwijl de winkels op de
Wolphaertsbocht en de Mariniersweg als de duurste bekend staan.

Momenteel worden de winkels
alleen nog bezocht door koopkrachtigen die koopjes proberen
te halen en de man met de kleine
beurs komt er niet meer aan bod.
Verder verbaast het ons dat de
OMIJ-winkel voor bezorging 15
Euro rekent, terwijl de overige
winkels 25 Euro rekenen.
Mensen die bruikbare spullen
wegdoen om daar minder bedeelden mee te helpen, kunnen beter
de SPULLENHULP van het Leger des Heils (tel 0900-9900099)
verwittigen om hun spulletjes eerlijk en sociaal te laten verdelen.
Of…., laten zij het inleveren bij
de weggeefwinkels, zodat hun
spullen terechtkomen bij de mensen waarvoor zij het inleveren.
In sommige kringloopwinkels
lijkt het erop dat hun goedbedoelde hulp eerder terecht komt
bij een “BIG BUSINESS PROJECT”, oftewel “DE GOUDEN
NEGOTIE“!
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Waar blijft
de tijd?
Soms wordt er in zo’n uur
een kind te vroeg geboren
soms sterft er iemand
voor zijn tijd
bij weer een ander
duurt z’n feest tot twee keer
in de kleine uurtjes
de tijd, de nacht
is eindeloos
voor ieder die bemint
en optimisten
schuiven al hun plannen heel
gewoon

een uurtje voor zich uit
volkomen overbodig is zo’n uur
wiens bed te smal is
om de eenzaamheid te delen
alléén de boer slaapt simpelweg
een uurtje langer uit
al wachten alle koeien met gespannen uiers
omdat de haan een uur geleden
desondanks
al drie keer heeft gekraaid
en ik, ik heb dit uur benut
om er iets over op te schrijven
maar achteraf
bestaat er helemaal geen tijd.
29/30-10-2005, 03.00 uur
A. Barendregt

F.Hollander & L.Pons.

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, Hendrik Ido
Ambacht en Krimpen aan den IJssel.
De Oud-Rotterdammer wordt bezorgd in alle vormen van ouderenhuisvesting en is voor zelfstandig wonenden gratis te verkrijgen in bibliotheken, 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 uit heden en verleden 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, 55+ ﬂats 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

Een mooie Rotterdamse
CD voor de inzenders
van een verhaal
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Van ‘grondboontjiebotter’
tot ‘stokkielekker’

- Roger Daltrey van The Who -

Night of the Proms
Ieder jaar barst de muziekgekte los als het Night of the
Proms-circus zijn tenten opslaat in Ahoy’ Rotterdam.
En ook dit jaar is het programma om je vingers bij af
te likken. Roger Daltrey (The Who), Seal, Safri Duo (wie
kent Played-A-Live (The Bongo Song) nog?) en Chico &
The Gypsies zijn van de partij. De Nederlandse inbreng
is afkomstig van niemand minder dan Frank Boeijen.
Uiteraard ontbreken het orkest Il Novecento o.l.v. Robert
Groslot, het koor Fine Fleur, “Mister Proms” John Miles
en presentator Carl Huybrechts niet.
Het grote geheim van de Proms
is het succesvolle huwelijk tussen
klassiek en pop dat na al die jaren
nog steeds geen enkele sleetse plek
vertoont. Speciale aandacht gaat
deze keer uit naar het werk van klassieke componisten als o.a. Mozart,
Rossini, Schubert en Verdi.
Samen met ﬁlmklassiekers van o.a.
Morricone en moderne pophits staat
de Proms ook dit jaar weer garant

voor een ouderwets gezellig avondje
uit.
De concerten zijn dit jaar van 16 tot
en met 19 november en van 23 tot
en met 26 november in Ahoy. Kaarten kosten tussen de 20 en 40 Euro
en zijn te bestellen bij Ahoy. De
concerten beginnen om 20.00 uur.
Zie ook http://www.notp.com

Wie kent de televisiereclame voor het Zuid-Afrikaanse gerecht bobotie
van Knorr niet? De grappig
klinkende woorden die
werden gebruikt spraken
allemaal tot de verbeelding. Helaas bleken woorden als ‘amperbroekie’
en ‘hysbakkie’ niet te
kloppen… In het nieuwste
AO leest u alles over het
Afrikaans; het ontstaan,
het verband met het Nederlands, de grammatica,
de toekomst en niet te
vergeten een ‘woordenlys’
met woorden die wel echt
tot het Afrikaans behoren.
Afrikaans is ‘die vriendelike taal’.
Tot groot genoegen van Nederlandstalige toeristen die gedreven foto’s
maken van de ‘grappige’ teksten
op uithangborden. De Engelsen in
Zuid-Afrika noemen de taal dan
ook smalend ‘baby Dutch’. Toch
is Afrikaans meer dan een verbastering van het zeventiende-eeuwse
Nederlands.
Inheemse volken en zeker ook de
voormalige slaven uit Azië hebben
een belangrijke rol gespeeld bij het
in stand houden en ontwikkelen van
het Afrikaans tot wat het nu is. Dat
kleurrijke verleden is vandaag de
dag nog zichtbaar in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Van de zogenaamde ‘kleurlingen’ (die apart-

heidsclassiﬁcatie wordt nog steeds
gebruikt), spreekt 90% Afrikaans
als moedertaal. Ter vergelijking:
onder blanken is dit ‘slechts’ 60%.
Minder bekend is dat Afrikaans in
de negentiende eeuw voor het eerst
werd opgeschreven door voormalige slaven uit ‘het oosten’. In het
Arabisch nota bene!

Het AO ’Afrikaans – Die vriendelike taal’ (ISBN 90-8587-016-X) is
te bestellen voor € 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website:
www.actueleonderwerpen.nl of bel
0320-286962. De uitgave is ook via
de boekhandel te bestellen. Abonnees van de AO-reeks krijgen de
uitgave automatisch thuisgestuurd.

De architecten van apartheid zullen
het nooit hebben toegegeven, maar
de door hen geclaimde taal is dus
eigenlijk heel multicultureel. De
ironie zal niemand ontgaan.
De taal die is gebruikt om etnische
groepen te scheiden, behelst dus
elementen uit bijna al die verschillende culturen.

Eerder verschenen boekjes in dezelfde categorie zijn o.a.: ‘Waarheen
met het Engels in Nederland? Do
you speak Dunglish?’, ‘De regels
van het spel’, ‘Suidwes Afrika’, ‘Dr.
Beyers Naudé en het Chr. Instituut
in Zuid-Afrika’ en ‘Zuid-Afrika, het
beloofde land’

Een dagje ‘Waalhaven’
Bij onze bezoeken aan de Waalhaven noteerden we vaak de identiteitsletters op
de vliegtuigen en ontdekten al gauw dat de laatste letter van de PH-AlP de eerste
letter van de naam ‘Pelikaan’ was. Alle KLM-vliegtuigen hadden vogelnamen en de
kunst was natuurlijk om ze compleet te krijgen; in feite waren we de eerste ‘vliegtuigspotters’!!
De bedrijvigheid op het vliegveld
nam snel toe, tankwagens voorzagen de machines van brandstof,
bagage werd in- en uitgeladen
en passagiers werden met bussen
vervoerd. Er was trouwens een

- Graf Zeppelin boven het Hofplein -

vaste busdienst van Waalhaven via
de Coolsingel naar het Kurhaus
in Scheveningen, gereden door de
ZHAM.
Bij de KLM Technische dienst werden vliegtuigen opgebouwd en gerepareerd en het proefdraaien van
de motoren ging gepaard met een
geweldige geluidsproductie. Op
Waalhaven ontstond ook een niet
onbelangrijke vliegtuigindustrie.
Reeds in 1922 werden in Den Haag
bij de NVI (Nederlandse Vliegtuig
Industrie) onder leiding van Frits
Koolhoven vliegtuigen vervaardigd
die in gedemonteerde toestand naar
Waalhaven werden vervoerd en
daar werden gemonteerd, waarna
ze werden ingevlogen.

Helaas ging de NVI failliet en in
1927 vestigde Frits Koolhoven
de ‘NV Koolhoven Vliegtuigen’
in een gehuurde loods, hangar C
op Waalhaven. Daar bouwde men
sport- en zakenvliegtuigen.
Met het bombardement op Waalhaven op 10 mei 1940 werd ook
Koolhoven, waar toen 1000 man
personeel werkte, totaal verwoest
en na de oorlog werden geen
Koolhoven FK-vliegtuigen meer
gebouwd.
Een grote dag op Waalhaven was
de landing van het luchtschip Graf
Zeppelin op 18-6-1932. Bij mijn
vader achterop de ﬁets ging ik mee
naar Waalhaven en we behoorden

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
tot de gelukkigen die één van de
56.340 toegangsbewijzen hadden
weten te veroveren. Het was een
belevenis die ik me nog glashelder kan herinneren. Dat enorme
236 meter lange gevaarte met 12
motoren dat omstreeks 17.00 uur
boven het vliegveld verscheen,
waar honderden soldaten gereed
stonden om het luchtschip veilig
aan de grond te krijgen. Door een
naderend onweer moest de Graf

Zeppelin spoedig weer vertrekken en we hebben hem nooit meer
teruggezien.
Waalhaven leeft voort in de gedachten van vele Oud-Rotterdammers, en het vliegveld Zestienhoven heeft nooit de populariteit
bereikt die het oude vliegveld had.
Martin Wallast
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Kralingen
Ik heb genoten van het verhaal over de Veemarkt in
De Oud-Rotterdammer 2. Zelf ben ik groot gebracht in
Kralingen, waar ik van 1944 tot 1958 in de Struisenburgstraat woonde.
Deze straat helde naar de woningen af, waardoor wij vaak grind
voor de deur hadden, dat van de
vrachtwagens van Zand- & Grindhandel Van de Velde rolde.
Aan het eind van de straat was
een vlonder, die onder meer als
losplaats diende voor cementhandel Dirkzwager. De balen
cement werden met een sleperskar, getrokken door een grijs
paard, vervoerd naar een pakhuis
in de Struisenburgdwarsstraat.
Achter ons ouderlijk huis was
een veranda en een plaatsje met
een tuintje, dat grensde aan het
cementpakhuis. Doordat het water
van het Boeren- (of Buizerd?)gat
dikwijls hoog stond – zeker in
1953! – liep een groot gedeelte
van het pakhuis én ons plaatsje
onder water met als gevolg dat na
het wegtrekken van het overtollige water de tuin en het plaatsje
waren voorzien van een laag glad

cement.
In Kralingen heb ik op de openbare school gezeten, in de Voorschoterlaan. Een strenge juffrouw
(Melchior) trok menig leerling
aan de oren, zo ook bij mij, tot
bloedens toe.
Of ik en de andere leerlingen
deze straf verdienden, laat ik in
het midden, doch mijn moeder
plaatste mij op een andere christelijke school van meester Roos
op de ’s Gravenweg. Daar was het
nog wat erger. Meester Biesheuvel
kneep met duim en wijsvinger de
konen naar elkaar en drukte het
hoofd achterover op de lestafel. Ik
ben toch op die school gebleven
en had er veel vriendjes, zoals
Jaap van Ast (zijn vader had een
paard en wagen met groente en
fruit). Rob van Yperen zijn vader
was kunstschilder en woonde aan
de Ringvaartweg. Later opende hij
een winkel in het Twaalf Provin-

- Herbouwde Rustwat -

ciënhuis aan de Hoogstraat. Een
getrouwde zus van Rob woonde
in een voor ons sprookjesachtig
huisje op het landgoed Perenhof,
nabij het Openluchttheater (waar
nu het herbouwde Rustwat staat
– zie foto).
Op onze vrije woensdagmiddagen

leefden wij ons daar ﬂink uit met
allerlei verzonnen toneelaspiraties. Op een enkele woensdagmiddag na dan, want dan moesten we
voor straf op het politiebureau
aan de Hoﬂaan zitten omdat we
met voetballen een ruit hadden
vernield.

Kortom, nostalgische herinneringen, die menigeen zal herkennen.
Theo Trum

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

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

eld LCD-TV
JVC Breedbe
6 x 768 pixels) panel

W-XGA 66 cm (1.36
Component ingang
PC ingang
ermogen
10 W totaal RMS uitgangsv (level 1.5)
ugen
Teletext: 10 pagina gehe
d
Geleverd met tafelstandaar
2 SCARTS
S-IN, AV IN
Adviesprijs 1325,Electrostore prijs:

995,-

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

BOSCH

Conventionele oven
met boven- en
onderwarmte (ook
apart te gebruiken)
en grill
g
Electrische vonkontstekin
at
Wit geëmailleerde afdekpla
Mechanische kookwekker
Ovenverlichting
Handige servieslade
rde bakplaat
Toebehoren: 1 geëmaillee
1 combirooster
cm
Afm. (hxbxd): 85x60x60
Adviesprijs 499,Electrostore prijs:

299,-

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 1 november 2005

pagina 7

Reünie oud-HAL-medewerkers

Stoere jongens ferme knapen
Als je weet dat het oudgedienden van de vaart zijn, zou
je denken aan de harde kern van de scheepvaart die
naar de bijeenkomst van hun pensioenfonds in De Doelen komt. Jongens die apenhaar roken en op hun armen
slordig scheve ankers hebben laten tatoeëren. Mannen
die wijdbeens waggelen over het plaveisel, omdat zij
nu eenmaal gewend zijn aan een voortdurend deinend
teakhouten dek.
Bij de ingang melden zich echter
niet alleen de oud-zeelieden met aan
hun arm hun vrouwelijke gezellen;
ook walpersoneel, van kantoormensen tot expeditiebedienden en alles
wat daar tussen en naast hangt, is
aanwezig. Zonder hen zou geen
enkel schip hebben kunnen varen.
Het zijn niet alleen mannen, ook
een handjevol vrouwen staat op de
deelnemerslijst.
De laatsten
Dit zijn de senioren die de haven
van Rotterdam in de naoorlogse
jaren hebben helpen opbouwen. Ze
roken nauwelijks, waggelen niet
en zijn keurig gekleed. Het zijn de
laatsten, want deze groep wordt
nauwelijks meer aangevuld. Het
is voorbij. Eens gaf de Holland
Amerika lijn aan duizenden jonge
mannen en vrouwen een baan. Het
wordt vermeld in de deelnemerslijst, er was geen beroep dat niet
was vertegenwoordigd in deze
maatschappij. Van het kantoorpersoneel tot aan de havenarbeiders, de
nautische en technische beroepen
op de schepen en de vele nevenberoepen op de passagiersschepen.

Horeca en hoteldiensten verzameld
in de civiele dienst, kappers, winkelbedienden, kleermakers, fotografen,
wasserijpersoneel.
Gevaren
Een groot passagiersschip had 700
koppen bemanning. In de grootse
tijd na de oorlog en de beginjaren
50 voeren de Rotterdam, Nieuw
Amsterdam, Statendam, Rijndam,
Maasdam naast een vloot van
vrachtschepen met of zonder passagiersaccommodatie over de 7
zeeën. Hierbij wordt de Koninklijke
Rotterdamse LLoyd evenals andere
maatschappijen met Rotterdam als
thuishaven wel eventjes ongenoemd
gelaten. Het is niet meer, de schepen
van de maatschappijen meren ergens
anders af of de maatschappijen
bestaan niet meer. De groep oudgedienden sterft uit.
Binnen hoor je verhalen over
orkanen op zee en averij aan boord.
Men vertelt over libertyschepen en
misschien zou een enkeling nog
hebben kunnen vertellen over gevaren in de oorlog, over konvooivaart
en torpedering, maar ik heb het niet
gehoord.

- Statendam (1929) -

Lawaaibaaierd
Een spreker vertelt dat de ﬁnanciële
situatie van het pensioenfonds na
het debacle van 11/9 verbeterd is.
Zijn spreektrant is ironisch - humoristisch; wat en wie zou het langer
uithouden: Het pensioenfonds of de
deelnemers aan het pensioenfonds?
De spreker zegt en meent, dat het
pensioenfonds in goede handen
is. Na de toespraak is het de beurt
aan Lee Towers de “Grote Zaal” te
vermaken. Met een lawaaibaaierd
van ingeblikte muziek inclusief een

achtergrondkoortje uit de speakers
lukt dat maar matig; pas met het
aloude “Ketelbinkie”, “New York
New York” en een nostalgisch lied
over Rotterdam komt er beweging
in de zaal en wordt “Geluk heel
gewoon.”
Verhalen uitwisselen
Bij een groots warm buffet kunnen
de aanwezigen met elkaar verhalen
uitwisselen. Er waren verliezen te
betreuren en zij werden herdacht.
Nog één decennium en men kan

zich de mooie zeekastelen als de
Nieuw Amsterdam niet meer herinneren behalve uit boeken en van
plaatjes. Vandaag niet, vandaag
vieren de mannen en vrouwen
hun samenzijn met een glas en
een goede maaltijd. Zij gaan naar
huis met warme herinneringen aan
kameraden en schepen die voor hen
nog net zo levend zijn als vele jaren
terug.
Frans Udo

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

Smoorverliefd op … de radio
De eerste radio waar ik na de oorlog smoorverliefd op werd, was de zingende plank
van Philips. Het was letterlijk een plank; met een stationsnamenschaaltje en een
stuk karton aan de achterkant. Maar wat een luxe voor die tijd, als je poen genoeg
had om zoiets te kopen dan kwamen de buren bij je kijken en luisteren, want zoiets
moois had je nooit alleen!
Ik heb altijd iets met radio’s gehad, vooral de prachtige apparaten
die in de latere jaren na de oorlog
werden gemaakt. Na de bakelieten bruine toestellen kwamen er
prachtig gekleurde apparaten met
kunststof kasten uit Frankrijk die
een lust voor het oog waren. Met
een schitterend verlichte stationsnamenschaal, waarop je je ogen
uit keek en al die namen van verre
landen die je daarop kon lezen en
het groene magische oog waarmee
je op het gekozen station je zender
kon scherp stellen………
Onlangs was ik in het radiomuseum aan de Ceintuurbaan

tegenover Correct en heb ik weer
eens ouderwets lopen smullen van
al die prachtige dingen die men
vroeger maakte.
De Fonograaf van Edison met de
wasrollen, daaruit voortvloeiend
de Pathefoon met zo’n grote
koperen hoorn die moest je eerst
opwinden. En niet teveel kracht
zetten, anders brak de veer! Later
de grammofoon met zijn 78 toeren
platen! Wat hebben we daarvan
genoten.
Het maakte niet uit of er een
barstje of een krassie in je plaatjes
zat, je feessie kon niet stuk als je
een lekker plaatje had gekocht bij

Willem de Jong of van Dalen. Voor
drie gulden vijftig had je toch een
jofel plaatje op zaterdagmiddag en
de buren genoten met je mee!
Of een plaatje uitzoeken bij VenD
en lekker de laatste nieuwe nummers laten draaien aan de platenbar. Als je geen poen genoeg had
om ze te kopen, dan had je hem
toch lekker gehoord.
Karretje maken van een stijfselkissie of de ouwe kinderwagen van
de buurvrouw bietsen voor een
onderstelletje. Of bij de ﬁetsenmaker een ﬁetswiel vragen voor een
hoepel en de pook van de kachel
meejatten van je moeder om te

hoepelen.
O,ja, waar ik als kind zijnde ook
zo veel plezier aan beleefde; aan
het maken van een bouwkarton.
Die kocht je in de boekwinkel bij
Post op de Zestienhovensekade in
Overschie waar ik toen woonde,
het liefst een kasteel of een vliegtuig.
De lijm die je toen kon kopen was
allemaal pet, het enige dat een
beetje hield was Velpon. Maar dat
hield ook niet over. Ik kreeg van
mijn oom die timmerman was een
timmermanslijmpot, dat waren
twee potten die in elkaar pasten
met warm water er tussen, dat

ging wel beter mits je de boel met
spelden vastzette. Met dit soort
bezigheden en niet te vergeten het
ﬁguurzagen, wat je zo lekker in
de kamer kon doen als het buiten
koud was, bracht je de winter door.
Nou ik zo met mijn verhaal bezig
ben bedenk ik; waar zouden op dit
moment mijn kleinkinderen mee
bezig zijn. Na informatie bij mijn
dochter blijkt dat ze meestal zoet
zijn met een electronisch spelletje
of televisie kijken.
Ik vraag me af wat die kinderen
later voor een verhaal over hun
jeugd hebben.
Ab Conijn
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Het is de toon die
de muziek maakt
Onlangs was het de dag van de romantische muziek. Het park bij de Euromast in Rotterdam wordt eenmaal per jaar omgetoverd tot één groot decor waar verschillende
podia zijn geplaatst. Op de podia wordt klassieke muziek uit de romantische periode
ten gehore gebracht; hoewel.... er is ook plaats voor meer moderne muziek als jazz.
Wij slaan deze happening zelden
over. Dit jaar echter zijn wij, samen
met onze buren, echt helemaal in
stijl gegaan, in aangepaste kleding
en met een picknickmand met
allerlei lekkers: Salades, koude
kippenvleugels en gehaktballetjes
lekker gekruid, op joodse wijze
bereide komkommers en tomaten,
ciabattabrood, een ﬂes witte wijn

en toppunt, een ﬂes champagne
“Veuve Cliquot” ; alles in de koeltas
gekoeld gehouden. Om het geheel te
versjouwen hadden we twee steekwagentjes bij ons. Rietje voelde
zich erg opgelaten in haar wijd
zwaaiende zomerjapon, ik droeg
een streepjeshemd en opgerolde
pantalon met een platte strooien
hoed, zoals de roeiers op het Ile des
Impressionistes in het schilderij van
Auguste Renoir. We vonden een
koele plek achter het hoofdpodium
aan de vijver. Er was geen enkele
reden je opgelaten te voelen; bepakt
en bezakt, sommigen met grote
vazen bloemen en bijzettafeltjes,
stroomde een bonte stoet mensen in
feestelijke kleding aan. We aten en
dronken het sprankelende vocht van
de weduwe Cliquot.
Schrik
Rondwandelend door het park,
kocht ik aan een van de kraampjes

wat CD’s. De prijs was zo gering
dat ik besloot ook een voor mij
experimentele CD te kopen. De
muziek, die klassiek heet te zijn,
wordt voortgebracht door vier elektronische ﬂuiten en begeleid door
menselijke stemmen. Ik heb de CD
de volgende dag thuis afgespeeld.
Volgens de bijsluiter was het muziekstuk een weergave van de laatste reis van de zielen van gestorvenen naar de onderwereld en werden
zij door Charon, de veerman van
de dodenbark, de Styx overgezet.
De wanhoop van de overledenen is
te horen; ﬂuiten piepen en snerpen
en de stemmen smeken: “Wah wah
wah wah, dum dum dum dum ieé
ieé ieé ieé ieé .” Charon dondert:
“Don’t keep me waiting!”
“Wah wah wah wah, dum dum dum
dum ieé ieé ieé ieé ieé.” roepen de
zielen klagend. Om aan de kakafonie bij te dragen begint ook mijn
ﬂuitketel met theewater mee te

ﬂuiten. Dan wordt het geluid op de
CD steeds zachter, om uiteindelijk
geheel buiten het bereik te komen
van mijn lawaaibeschadigde gehoor.
Ik draai de volumeknop fors omhoog. Charon is van wal gestoken.
Het water ruist tegen de boeg, terwijl de riemen in de dollen piepen
en de zielen zacht jammeren.
“KABOEM!!!!!” dondert de speaker
zonder enige waarschuwing, de
elektromagneten exploderen haast
uit de geluidsboxen. Ik schrik mij

een ongeluk: “Here wat is dat!”
Charon is met zijn boot aan gene
zijde tegen de aanlegsteiger van
de onderwereld gestoten. De kat
die lekker lag te sluimeren op een
Perzisch tapijtje, rent zo hard weg
dat zijn roodharige vel als een vage
streep door de kamer ﬂitst. Hij laat
zich uren niet meer zien. Dit is ook
teveel voor mij, ik sluit af.

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

R

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

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

WWWOUDERENHULPNL

Winkelcentrum Binnenban 97, Hoogvliet
tel. 010-4160933, fax 010-4164077
Email: voskamp@voskamp-vof.nl
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“Zorg kan altijd beter”
In de vijfde versnelling
reed ik naar een mens die
door een klein, beschadigd adertje in haar hoofd,
afhankelijk was geworden van een rollator in de
eerste versnelling. Ja, dat
kan zo maar gebeuren,
ook bij u en bij mij.

De bedoeling was samen met haar
een leuk verhaal te maken voor de
‘Oud-Rotterdammer’. Het zou gaan
over de E ‘55, waar mevrouw nog
leuke herinneringen aan had. U
houdt dat verhaal tegoed, want waar
kwamen we uiteindelijk terecht?
E’05, vijftig jaar later, dus.
Intussen zijn we ruim een week
verder en nog steeds heb
ik geen antwoord op mijn
vraag, en uiteraard het
probleem van de betreffende
mens: “ Hoe en waarom
wordt een closet in een
serviceﬂat vervangen door
een closetpot van een lagere
rangorde, waar een kleuter
van 4 jaar heel gemakkelijk
en zelfstandig aan zindelijkheidstraining kan doen!
De instanties die ik hierover
benaderde? De thuiszorg,
PWS en nog een stuk of
wat. De managers daar
kwamen niet verder
dan de vraag: “Wat
is nu precies uw
vraag?”
Het was hoe
dan ook een
leuk tijdverdrijf op de
maandagmorgen,

maar ik stop, want met 60 rode, 80
gele en 100 blauwe ballonnen kwam
op een ludieke manier het Nationaal
Fonds Ouderenhulp van de grond.
0900 en daarna al die ballonnen
oplaten via uw telefoon en voor 5
cent per minuut, 7 dagen per week,
onafgebroken, dus 24 uur.
Ik hoop tevens het bezorgde kleinkind op de folder enigszins op weg
te helpen door te stellen, of veronderstellen: “Als opa of oma het niet
meer weet, en jij en je ouders ook de
weg een beetje kwijt zijn, dan denk
ik dat we helaas op de goede weg
zijn met de komst van het Nationaal
Fonds Ouderenhulp.”
Ik besluit met het laatste nieuws:
Uit een enquête is gebleken dat de
behoefte om patiënt te worden danig
is afgenomen. Indien deze tendens
zich voortzet, overweegt men een
wervingsactie onder de asielzoekers.
Zo, dat was het. En, op sterven na
dood? Laat je niet kisten, zorg kan
altijd beter!
Adaagio
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De pil steekt van wal

Wolter de Waard
huisarts

Inloopspreekuur
Weinig huisartsen hebben nog een zogenaamd
inloopspreekuur. Zeker in
het begin van de vorige
eeuw was dit anders. Er
werd nauwelijks gebruik
gemaakt van de telefoon
en als je naar de dokter moest, ging je in de
wachtkamer zitten tot je
aan de beurt was.
Later gingen de meeste huisartsen
over op het spreekuur volgens
afspraak. Die werd dan vooral per
telefoon gemaakt. Een voordeel was
dat de gegevens van de patiënt op
het bureau lagen en er vaak meer
tijd werd gereserveerd voor een
consult. Een nadeel was de bereikbaarheid per telefoon.
In de toekomst zal er meer gebruik
gemaakt worden van de computer.
Bijna alle huisartsen hebben hun
praktijk volledig geautomatiseerd.
En er zijn ook al dokters die vragen
op hun website beantwoorden. Het
wachten is nu op een systeem dat de
patiënt zelf een afspraak on-line kan
boeken bij de huisarts. Dit zal geen
groot probleem zijn. De patiënt kan

zelf de tijd uitkiezen en wellicht kan
hij ook de klacht omschrijven. Hier
is veel mogelijk, maar de vraag is
hoe ver je wil gaan als arts en
patiënt.
Met de komst van de nieuwe basis
ziektekostenverzekering vervalt het
onderscheid tussen particulier en
ziekenfonds. Voordat de ziekenfondsen bestonden, was iedereen
particulier. Verzekerd of niet.
Ik herinner me dat er vroeger artsen
waren met aparte inloopspreekuren
voor ziekenfonds en particulier.
In de tachtiger jaren van de vorige
eeuw zag je dit steeds minder.
Waarschijnlijk doordat men het niet
acceptabel vond en doordat het niet
efﬁciënt was bij het spreekuur volgens afspraak dat steeds gangbaarder werd. Bovendien had toen bijna
iedereen telefoon waarmee een
afspraak gemaakt kon worden.
Nu heeft bijna iedereen een computer en zou een afspraak on-line
gemaakt kunnen worden. Ik noem
het een inloopspreekuur on-line.
Wolter de Waard

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

Geen holletje
te hoog
Veel Oud-Rotterdammer-lezers zullen zich hebben herkend in het ‘zeepkist-verhaal’
in het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer. Zo ook ik, alleen zou ik niet willen
spreken over ‘zeepkisten’, want de ‘karretjes’ waarmee wij de straat onveilig maakten hadden nog nooit een stukje zeep gezien.
De eerste exemplaren die ik en
mijn vriendjes hadden waren door
vaders of grotere broers in elkaar
gezet en de besturing geschiedde
met een touw aan de voorwielen.
Daarmee reden we heel trots over
de Kralingse Kerklaan, waaraan
wij woonden. Verder weg mocht
niet van onze ouders vanwege het
in hun ogen drukke verkeer.
Maar op onze zwerftochten
door Kralingen zagen we al snel
ﬂitsender ‘karren’ met een echt
autostuur. Zoiets moesten wij
natuurlijk ook hebben. En nadat
we de constructie en de werking van de besturing hadden
bestudeerd, was het een kwestie
van materialen verzamelen.
Oude vloerdelen waren zo op
de kop getikt, het onderstel van

een kinderwagen vergde al wat
meer inspanning en hoe moesten
we aan een autostuur komen.De
autosloperijen aan de Hoofdweg
boden uitkomst.Meestal mocht je
het stuur gratis hebben, als je het
er zelf maar uitsloopte zonder de
rest van het autowrak al te zwaar
te beschadigen. Uiteraard zochten
we het mooiste exemplaar uit, het
liefst met het merkembleem in het
midden van het stuur er nog op
en als het kon voorzien van een
handversnelling.
En dan maar bouwen, uiteraard
geholpen door vader of grotere
broer.Als íe dan klaar was, even
proefrijden op de laan en vervolgens bespreken waar we lekker
snel met de ‘kar’ naar beneden
konden zoeven.

Daar hoefden we niet al te lang
over na te denken:’t Holletje.Dus
stepten we de Kerklaan uit, linksaf
de Ringvaartweg op, over de oude
spoordijk ,Onderlangs voorbij en
rechtsaf Bovenover op naar het
begin van ’t Holletje en je klaar
maken voor een razendsnelle
afdaling.
Nou waren er twee problemen te
overwinnen:aan het einde van ’t
Holletje stond in het midden een
stevige ijzeren paal en je kwam
op de Ringvaartweg uit, waar het
verkeer uiteraard niet op je ging
staan wachten. Het eerste probleem moest je zelf maar oplossen
door uitgekiend sturen, voor het
tweede zetten we iemand onderaan neer, die de weg afspeurde
naar verkeer en als het veilig was

een teken gaf dat je naar beneden
kon komen. Voor zover ik me
kan herinneren is dat altijd goed
gegaan.
Maar zoals met zoveel dingen
moest de kick steeds groter
worden. Dus werden het wedstrijden wie het verst kon komen en
gingen we ook wel eens naar het
vlakbij gelegen Kralingse bos,
waar ook verschillende mooie
afdalingen waren te maken.

Aan die mooie tijd kwam een
abrupt einde, niet omdat wij ons
er te oud voor voelden worden,
maar omdat onze in de buitenlucht gestalde ‘karretjes’ten prooi
vielen aan de elementen.
Peter van Zwienen
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Ketelhuis Van Nelle
krijgt nieuwe bestemming
Ooit werden er miljarden kofﬁebonen gebrand voor de befaamde Van Nelle kofﬁe. Maar
dat is alweer een poosje verleden tijd. Het prachtige gebouw aan de Schie in de Spaanse Polder heeft al jaren een nieuwe bestemming. Dankzij de vele bedrijven die zich in dit
fraaie monument hebben gevestigd, gonst het er echter ook nu nog van de bedrijvigheid.
Medio 2006 krijgt ook het oude ketelhuis, een van de laatste onderdelen die zich nog in
de originele staat bevindt, een nieuwe bestemming. Waar nu nog de oude ketels staan,
verrijst de komende maanden een bijna futuristisch gezondheidscentrum.
Dit opmerkelijke project van
zakenman Henk Peinemann krijgt
de naam Sensanitas Health Factory.
Ofschoon het ketelhuis een ingrijpende verbouwing zal ondergaan, is
architect Huib de Jong erin geslaagd
het industriële karakter van het
gebouw te behouden.
“Dat sluit goed aan bij de doelgroep”, vindt initiatiefnemer Henk
Peinemann, “want wij richten ons
met dit project op de succesvolle
manager en ondernemer. Die voelen
zich thuis in zo’n omgeving. Bovendien past het bij de Rotterdamse
mentaliteit.”

Heerlijk ontspannen, lekker lunchen
of copieus dineren gebeurt dus
straks tussen de ketels en stoompijpen. “En daarmee blijft de oorspronkelijke gedachte van de architecten
van dit gebouw, Jan Brinkman en
Leen van de Vlugt, in stand. Zij
hebben in hun ontwerp net zoveel

aandacht geschonken aan het menselijke element als aan het mechanische”, aldus Peinemann.
Energiebron
In het verleden was het ketelhuis de
energiebron van het Van Nelle-complex. Nu krijgt het een functie als

energiebron voor de gehele mens.
Peinemann: “Wij willen managers
en ondernemers hier de gelegenheid
bieden even in alle rust stoom af te
blazen en nieuwe energie te tanken.
Daartoe bieden wij hen een totaalconcept op het gebied van welzijn
en welbevinden. En dat in één van
Nederlands mooiste rijksmonumenten. Dat dit een rijksmonument
is, betekent dat er aan het uiterlijk
van het complex niets mag worden
gewijzigd. Dat was een complicerende factor voor de architect, maar
die heeft fantastisch werk geleverd.
Monumentenzorg heeft met al onze
aanpassingen ingestemd”, klinkt het
trots.
Gezondheid
In het ketelhuis komen diverse
sauna’s, zwembaden, een restaurant
en Grand Café en een ontspanningsruimte. Tevens kunnen de leden

terecht voor tal van revitaliserende
behandelingen. Van ontspanningstechnieken en voedingsadviezen tot
de behandeling van sportletsel.
“De Sensanitas Health Factory
is vooralsnog alleen toegankelijk
voor leden en introducés. Maar we
hebben ook samenwerkingsovereenkomsten met diverse medische instituten. Onder meer voor plastische
chirurgie, oog- en tandheelkunde,
fysiotherapie, haartransplantatie
en een unieke behandeling van
huidaandoeningen. Die worden ook
toegankelijk voor niet-leden”, laat
Peinemann tot slot weten.

ADVERTEREN
in
DE OUD-ROTTERDAMMER
Dank zij de unieke verspreidingsformule is
De Oud-Rotterdammer hét advertentiemedium
bij uitstek waarmee u gegarandeerd
70.000 vijftigplussers bereikt.

Informeer naar de uitgebreide advertentiemogelijkheden en de aantrekkelijke tarieven!
Bel 0180-322575 of 06-23662412
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Rob Groenewegen werkt aan biograﬁe van Jo Otten (1901-1940)

Tumult in het
Rotterdamse
Luxor Theater
Iedere tijd kent zijn moraal. Zo kijken we er tegenwoordig niet meer van op wanneer
bioscoopbezoekers zich tijdens de voorstelling misdragen. In het onheilspellende jaar
1933 was dat wel anders. Toen de directie van het Rotterdamse Luxor Theater een
Duitse oorlogsﬁlm programmeerde, waren de protesten in de zaal niet van de lucht.
Onder de demonstranten
bevond zich de Rotterdamse schrijver Jo Otten,
die zo zijn eigen manier
had om de vertoning van
deze omstreden rolprent te
verknoeien.
Vrijdagavond 17 maart 1933
beleefde de Duitse U-Bootﬁlm
‘Morgenrot’ zijn Nederlandse
première. Een slechter moment voor
deze feitelijke propagandaﬁlm had
men niet kunnen kiezen. Enkele
weken eerder had Marinus van
der Lubbe bij wijze van politieke
daad het Duitse Rijksdaggebouw in
brand gestoken. Kort hierna werd de
NSDAP van Hitler de allergrootste
partij van Duitsland. Europa hield
zijn adem in.
Het Luxor Theater aan de Kruiskade
was in 1927 in handen gekomen
van het Duitse ﬁlmconcern UFA,
waar ﬁlmsterren als Lilian Harvey
en Heinz Ruhmann furore maakten. Na een grondige verbouwing
en uitbreiding werd het ‘Luxor
Palast’ in december 1928 feestelijk
heropend. Het nieuwe theater had
qua vormgeving een Duits accent
en behoorde wat betreft techniek
en veiligheid tot de modernste in
Nederland. Daarenboven bevatte
het theater 1400 zitplaatsen, een
ongekend hoge ‘kijkdichtheid’ voor
die jaren. De aankondiging in de
NRC van ‘Morgenrot’ was een -wellicht onbedoelde- provocatie. In een
grote, dwingende advertentie werd
de rolprent aangeprezen als een
‘meesterlijke’ en ‘opzienbarende’
ﬁlm die ‘in de Engelsche pers veel
stof heeft doen opdwarrelen’.
Signaalfluitje
Hoewel de première aanvankelijk

Themamaaltijden in de Riederborgh

Wildbuffet
Op vrijdag 4 en donderdag 24 november kunnen ﬁjnproevers in zorgcentrum De Riederborgh in Ridderkerk genieten van een heerlijke themamaaltijd. In deze herfstmaand staat er een wildbuffet op het menu waarbij u uw
vingers aﬂikt en… tegen betaalbare prijzen.

rustig verliep, sloeg op maandagavond 20 maart de vlam in de pan.
Terwijl het toegestroomde publiek
voor de eerste voorstelling van die
avond in de rij stond om een kaartje
te bemachtigen, deelden demonstranten strooibiljetten uit waarin de
directe afvoering van de ﬁlm werd
geëist. Bezoekers werd dringend
verzocht deze ﬁlmvoorstelling niet
bij te wonen. Ofschoon hij politiek
niet actief was, zag ook Jo Otten
in de vertoning van ‘Morgenrot’
aanleiding een daad te stellen. Otten,
die in het gezelschap verkeerde van
twee dames, smokkelde namelijk
een signaalﬂuitje de zaal binnen.
Toen kort na aanvang van de hoofdﬁlm enkele bezoekers begonnen te
gillen en te schreeuwen, omlijstte Jo

Otten dit muzikaal door voortdurend
op het ﬂuitje te blazen. In de zaal
aanwezige rechercheurs grepen
echter in, waarna Otten toegaf dat
hij de ﬂuitist was geweest. Samen
met andere demonstranten werden
Otten en zijn gezelschap uit de zaal
verwijderd. Aan de directeur van
Luxor bood Otten diezelfde avond
nog zijn schriftelijke excuses aan.
Na diverse relletjes die er na aﬂoop
op straat ontstonden, viel in het
Luxor Palast al na één week het
doek voor ‘Morgenrot’. Op vrijdag
24 maart verving men de ﬁlm door
een detective met als titel ‘Eine Tür
geht auf’. Daarmee was de deur
voor het politieke rumoer voorlopig
dichtgedaan.

Voor zijn biografie zoekt Rob Groenewegen
(Rotterdam 1960) nog altijd naar mensen die Jo Otten en zijn gezin hebben
gekend. Jo Otten woonde achtereenvolgens aan de Willem Buytewechstraat
203B en de Rochussenstraat 329A, was getrouwd met Dity Osterkamp (19021996) en had een dochter die Alja (1930) heette. Heeft u Jo Otten gekend of
kent u nog mensen die in zijn omgeving verkeerden?
Belt u dan svp naar: 075-6172238.

Het restaurant van Riederborgh serveert het wildbuffet deze avonden
om 17.30 uur. U kunt voor deze
themamaaltijden reserveren bij het
wijkcentrum (tel 0180-330580).
Natuurlijk zijn familie en vrienden
ook van harte welkom.
Tegen de schappelijke prijs van
€ 16,50 krijgt u het volgende menu
voorgeschoteld:
Menu:
G Pasteitje met Wildragout
G Gegrilde Fazantpootjes /
Hertenﬁlet
G Hazenpeper
G Spruitjes / Stoofpeertjes
G Kastanjepuree / Wilde rijst
G Limoenmousse met
bosvruchtensaus
G Kopje kofﬁe (aangeboden
door het huis)
Cadeautip
Zoekt u een leuk cadeau? Bij het
seniorenrestaurant in het Wijkcentrum kunt u dinerbonnen kopen
(deze zijn overigens ook te koop bij
de receptie van de Riederborgh). Zo
kunt u ook anderen laten genieten in
ons sfeervolle restaurant.
Openingstijden
Wij zijn geopend van maandag t/m
vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur. U
bent dus elke dag welkom om kofﬁe
te drinken en/of een hapje of een
maaltijd te nuttigen.
Restaurantdagen
Wenst u als gast in het seniorenrestaurant te komen eten op één of
meer dagen van de week, dan hoeft
u uw portemonnee niet ver open
te doen. Een hoofdgerecht heeft
u daar al vanaf € 4,25. U kunt het
uiteraard uitbreiden met soep en / of
nagerecht.

Wij stellen het erg op prijs als u - bij
het Wijkcentrum (tel. 0180-330.580)
- zou willen reserve-ren vòòr ‘s
morgens 10.00 uur op de betreffende dag. Zonder reservering bent
u natuurlijk ook van harte welkom.
U kunt zich ook opgeven als vaste
restaurantbezoeker op één of meerdere dagen van de week door uw
naam op te geven bij het seniorenrestaurant in het Wijkcentrum. U
belt dan alleen als u niet komt op
één of meerdere dagen.
U kunt kiezen uit verschillende menu’s en twee soorten soep. Tijdens
de maaltijd serveren wij diverse
drankjes voor een betaalbare prijs.
Dagmenu en Menukaart
per 1 januari 2005
Met ingang van januari hebben
wij bij de dagmenu ‘s een uitgebreidere keus aan nagerechten.
Tevens bieden wij vanaf januari de
mogelijkheid om van de menukaart
te kiezen; daarop staan een aantal
kleine gerechten zoals: broodje
kroket, tosti enz.
De maaltijd
zelf opscheppen
Vanaf heden is het mogelijk zelf
uw maaltijd op te scheppen bij het
buffet.
Gereduceerde
maaltijdprijs
Zoals u wellicht weet is het mogelijk om in aanmerking te komen
voor een gereduceerde maaltijdprijs. Informatie kunt krijgen bij de
S.W.O.R. Schoutstraat 5 of tel.nr.:
0180-432350
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De revival Rondje Rotterdam
van Sparta
Rotterdam
Op donderdag 24 november en donderdag 20 december is er weer het
bekende Rondje Rotterdam. Dit muziekspektakel wordt gepresenteerd
door Hans Somers.

Christiaan Toering

Het gaat met Sparta weer crescendo na jaren van bokken schieten en
degradatie. Het is de nieuwe beleidsbepalers van Sparta gelukt die
neergaande spiraal om te buigen tot succes en zowel bestuurlijk als
technisch goed management.
Een en ander is te danken aan een man die
alle beslissingen van de commissarissen
van Sparta een goede vertaling geeft binnen
de Sparta-organisatie. Die man is Peter
Bonthuis, Algemeen Directeur en vakman
pursang.
De manier waarop hij Sparta runt, is
perfect. Hij wijkt niet van ideeën en wie
niet luistert of de boel probeert te saboteren,
schrijft hij genadeloos af! Sparta’s belangen
gaan boven persoonlijke belangen en dat is
in het verleden wel eens anders geweest.
Door het aanstellen van een gedreven vakman als trainer Wiljan Vloet en het aanstellen van Michel Vonk als assistent-trainer
zette Peter Bonthuis een solide basis neer
voor de toekomst. En Adrie Van Tiggelen
werd aangesteld als trainer van Jong Sparta
met John Hoeks als assistent-trainer. Een
perfecte zet.

Het plezier straalt er weer af bij Sparta!
Jonge Spartaantjes worden weer geselecteerd voor de Nederlandse selectie-elftallen
in diverse leeftijdscategorieën. Het is Peter
Bonthuis gelukt alle neuzen weer een kant
uit te laten wijzen bij Sparta
Het voetbal swingt weer. De supporters
zingen weer voluit: Sparta naar Voorre!
Kom uit uw stoel en ga met uw vrouw naar
het mooie Sparta Stadion en geniet van het
attractieve voetbal van Sparta Rotterdam in
een perfecte ambiance .
Peter Bonthuis en Sparta nog vele jaren, Ik
geniet van jullie beide!

BEANTWOORD ONDERSTAANDE VRAAG EN MAAK
KANS OP VRIJKAARTJES SPARTA-HEERENVEEN
In welk jaar werd Sparta voor het laatst landskampioen?
Mijn antwoord is
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Emailadres
Knip deze bon uit en stuur hem volledig ingevuld op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel.
U kunt ook via de website: www.deoudrotterdammer.nl meedoen
Inzenden voor 9 nov.

SPARTA NAAR VOORRE!

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

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag

Zondag

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 – 13:00 uur:
RANO non-stop
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

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

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!

HOUSEKEEPING
HOLLAND
huishoudelijke dienstverlening
klussen
senioren service veiligheid
mobiliteit

Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

de klanken van het Rotterdamse duo Two
Generations. Tevens wordt er op deze avonden
een verloting gehouden, waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Zorg- en
Senioren omroep
op FM 104,9
Programmaschema

Tijdens uw ziekenhuisopname, vakantie of
zakenreis verzorgen
wij uw huisdieren en
kamerplanten

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

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

Hans Somers is ook de presentator van de
jaarlijkse Rotterdamse dag. Artiesten uit het
hele land, zelfs uit België, treden die avond
belangeloos op.
Het adres is Dynamisch Party Centrum, Dynamostraat 27 te Rotterdam (bij het Zuidplein).
De avond begint om 20.00 uur en de toegang
is € 8,00.
Het einde van deze muzikale avond is omstreeks 23.00 uur.
Er kan die avond volop gedanst worden onder

Tel. 06 46 3 46 46 3

Oude Boeken
Rotterdam
www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

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
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In het spionnetje
Verleden week maandag zat ik een beetje zinloos in m’n spionnetje te staren. Het
was zeker geen kijken wat ik deed, want m’n gedachten vlogen op deze maandagmiddag door m’n hoofd. De wereld, Rotterdam en ik namen afscheid van ‘mijn’ burgemeester André van der Louw.
Toen ik hoorde dat hij overleden
was, reageerde ik in eerste instantie met “Was André al 72 jaar?”.
Maar ik vergat toen, dat ik zelf al
tegen de 68 jaar aankijk.
Van der Louw kende ik al vanaf
21 november 1974, de dag dat
hij als Rotterdams burgervader
geïnstalleerd werd in de Rotterdamse Raadszaal. Onze begroeting was toen kort, zakelijk en
onpersoonlijk. Er stonden nog
zo’n 1000 mensen in de rij om
hem te feliciteren en een handje te
schudden.
De tweede ontmoeting was op
Koninginnedag 1975, toen de
Ziekenomroep RANO vanuit het
Stadhuis een 12 uren lange radiouitzending verzorgde. Ik was

Borsselenpenning. Ik kreeg deze
penning voor al het werk, dat ik
via de RANO gedaan had en nog
deed voor de “zieken en bejaarden” in Rotterdam. Ik was zo trots
als een aap met 7 …..eh ….staarten, maar ben nog steeds van
mening dat deze onderscheiding
eigenlijk voor de gehele RANO
was. De vrijwillige medewerkers
van de RANO deden en doen het
werk, een voorzitter stuurt alleen
een beetje. Daarom was ik bijzonder blij, dat in 2002 een groot
aantal RANOisten de Rotterdamse
Erasmusspeld mocht ontvangen.
Ontmoetingen
Bij alle ontmoetingen die ik met
Van der Louw had, was er altijd

- André verraste Aad (l.) met de Wolfert van Borsselenpenning -

in die uitzending ‘de vliegende
reporter’ en deed verslag van alles
wat er gebeurde in ’t Stadhuis en
op de Coolsingel.
Ook de burgemeester ontsnapte
niet aan mijn microfoon, maar
voor ik iets kon zeggen, zei hij:
“Wat een drukte toen met die
installatiereceptie, hè? Laten we
ons eerst even voorstellen, ik
ben André van der Louw zoals
je weet”. Ik noemde mijn naam
en sindsdien hebben wij elkaar
bij informele ontmoetingen nooit
meer mijnheer genoemd. Hij
noemde mij Aad en voor mij was
hij gewoon André!
In 1979 verraste André mij met
een zeer belangrijke Rotterdamse
onderscheiding: de Wolfert van

even wat persoonlijk contact. Ook
toen ik professioneel in Rotterdam
als ‘radioverslaggever’ te werk
ging.
En bij die ontmoetingen behoren
de leuke verhalen en de anekdotes.
Geen anekdote, maar wel de waarheid is dat André een ontzettende
hekel had aan het dragen van de
ambtsketen. De gemeentewet
schrijft voor, dat de keten gedragen moét worden bij ontmoetingen met leden van het koninklijk
huis én bij het voorzitten van de
gemeenteraad.
Dat laatste deed hij min of meer
trouw, maar bij bezoeken van
leden van de koninklijke familie
moest hij er toch regelmatig op
geattendeerd worden, dat ‘de ket-

ting’ nog om moest. Ik heb gezien,
dat b.v. de koningin bij haar
vertrek nog niet in haar auto zat en
André al bezig was ‘de ketting’ af
te doen.
Wie kent het verhaal niet, dat Van
der Louw op een ofﬁciële reis
in Japan was en daar, buiten alle
bezoeken aan havensteden en dergelijke, ook met een Japanse culturele avond werd ‘verblijd’. De
meest oosterse geluiden ‘streelden’ zijn gehoor en – lurkend aan
zijn pijp – knikte hij vriendelijk
iedereen toe.
Aan het eind van de avond werd
André gevraagd of Nederland
(met andere woorden Rotterdam)
ook zo’n fraaie cultuur had. Natuurlijk beaamde André dit en toen
hem gevraagd werd of hij daar een
voorbeeld van had, riep hij z’n
Chef Kabinet, Yvo Blom, bij zich.
Ze smoesden samen wat, beklommen het toneel, grepen ieder een
microfoon en zongen uit volle
borst ‘Ketelbinkie’.
Hoewel, de tekst was niet helemaal conform de echte tekst. Zij
zongen:
“Toen wij uit Rotterdam vertrokken,
“vertrokken wij uit Rotterdam”.
“Toen wij uit Rotterdam vertrokken,
“vertrokken wij uit Rotterdam”
En dat ging nog 5 minuten door!
De Rotterdammers en
André
Voor de Rotterdammers was
André een burgemeester die je
gewoon kon aanspreken als je
hem zag. Hij vertelde me ooit,
dat men hem kon aanspreken in
welke titel dan ook: mijnheer,
mijnheer Van der Louw, mijnheer
de burgemeester, Van der Louw,
André of wat dan ook. Zei men
echter ‘klootzak’ of ‘lul’ dan
wilde hij eerst weten waarom hij
zo aangesproken werd, voor hij
verder ging.
Hij doorkruiste de stad op vele
manieren, waarbij de ﬁets voor
hem het favoriete vervoermiddel
was.

- André voorop op een wel heel bijzondere uitvoering van zijn favoriete vervoermiddel -

door Aad van der Struijs

- Installatie in 1974 -

’t Was heel duidelijk destijds: de
Rotterdammers mochten André
wel. Hij praatte net zo gemakkelijk met een havenbaron als met
een havenarbeider. Een koningin
was voor hem eenzelfde gesprekspartner als een rashoer op
de Kaap. André verloochende z’n
afkomst nooit en toonde zich altijd
een echte rassocialist (“Waarom
moet een burgemeester zoveel
verdienen?”).
Mijn laatste zakelijke ontmoeting
met hem was toen hij vertrokken
was uit Rotterdam en als Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk benoemd
was. Voor het Gemeentearchief
Rotterdam interviewde ik hem
over zijn periode en vroeg hem
wat zijn plezierigste, moeilijkste
en vervelendste dingen waren
geweest waar hij als burgemeester
mee was geconfronteerd.
Hij vertelde me de meeste bekende dingen, waar krantenlezers bij
z’n afscheid al mee waren geconfronteerd. Maar bij de vervelende
dingen pauzeerde hij even, stopte
z’n pijp en zei:”Ik ken het jou en
het geluidsarchief wel vertellen,
maar dit mag pas na m’n dood
worden bekend gemaakt.”
Ik kreeg toen een verhaal te horen
over een 1 Mei-viering, waar de
PSP een duidelijk politiek standpunt innam. Eén van de voormannen van de Rotterdamse PSP was
een hoge politiefunctionaris en
de vraag was destijds “Mag deze
PSPer (of politiefunctionaris) wel
dan niet aan de demonstratie deel-

nemen?” Het was de burgemeester, dus André, die een beslissing
moest nemen. In kranten en radiouitzendingen werd al over ontslag
voor de politieman gesproken,
maar André (in zijn gedachtegoed
dicht bij de PSP staande) nam
zelfs het idee van een ontslag niet
in overweging.
De geluidsopname van dit gesprek
is vanaf de dood van André van
der Louw openbaar geworden;
hij is te beluisteren (na afspraak)
op de Hofdijk bij het Gemeentearchief.
Mijn burgemeester ontmoette ik
voor het laatst in 1996. Hij was
toen voorzitter van de NOS en
als omroepman bezocht ik een
vergadering van vakgenoten.
André was gastspreker op die
bijeenkomst en tijdens zijn speech
ontmoetten onze blikken elkaar.
De speech was afgelopen en
André stond voor me: “Hallo Aad,
hoe is het thuis met de knullen?”.
Ik was verbijsterd, want mijn
knullen had André voor het laatst
in 1979 gezien.
Deze Burgemeester André van der
Louw kende niet alleen mij, maar
nog duizenden anderen. En al die
mensen (en daarmee alle Rotterdammers) sloot hij in z’n hart.
God, wat zal ik dié man missen!
Spionneur
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BELEEF ROTTERDAM

UITTIPS IN DE STAD
4-12-2005, niet op: Maandag
Adres:
Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63
3012 BN ROTTERDAM

Kunstweek 2005
vr 4 t/m zo 13 november
Tien dagen lang exposities, activiteiten en evenementen bij galerieën in heel Nederland. De Van
Nelle Ontwerpfabriek speelt een
centrale rol met het openingsbal, de
bekend-making van de Kunstenaar
van het Jaar en twee bijzondere
exposities. Bij de Verkoopexpositie
is o.a. werk te zien en te koop van
de genomineerden voor de titel
Kunstenaar van het Jaar. De Bedrijven-Kunstcollecties-Expositie toont
topstukken die nog nooit buiten de
bedrijfsmuren te zien waren. Van
Nelleweg 1, (010) 750 35 00. www.
kunstweek.nl
------------------------------------------

UITTIPS

Aanvangstijden:
di. t/m zo. 11.00-17.00
----------------------------------------Binnenvaart
De bezoeker wordt een impressie
gegeven van een typisch Nederlandse en zeer belangrijke bedrijfstak. Vooral het leven, werken en
wonen van de binnenschipper en
zijn gezin, vroeger en nu, komen
aan de orde. Semi-permanent.
loopt van 9-6-2001 tot en met 3112-2005, niet op: Maandag

de toekomst’. De alom bekende
Hollandse gezelligheid blijkt in
een moderne variant niet kneuterig
te zijn. Negen stijlkamers zijn in
de tentoonstelling te zien en de
tiende bevindt zich in een etalage
van de Bijenkorf. Museumpark 25,
(010) 440 12 00. www.nai.nl (Dust
Stool, 2005, Jurgen Bey - foto: Bob
Goedewaagen)
------------------------------------------

Broedplaats
Europoort v/h De Beer
Van Paul Bogaers. I.h.k.v. The Past
in the Present is deze Nederlandse
fotograaf uitgenodigd om een project met de collectie te realiseren
waarbij natuurfotograﬁe centraal
staat. Bogaers staat bekend om zijn
humoristische spel met ﬁctie en
werkelijkheid.
loopt van 29-10-2005 tot en met

BUITEN DE REGIO

Kerstshow Tuincentrum Overvecht
Lisse, Montfoort, Wateringen
Het tuincentrum is omgetoverd tot een kerstpaleis. U
vindt er kerstdecoraties uit verschillende landen en
er worden demonstraties gegeven in het maken van
kerststukjes.

Leeuwenhorst Winterfair
Noordwijkerhout
Op 19 en 20 november vindt u alles om uw interieur
in kerstsfeer te brengen op de Winterfair. Op culinair
gebied kunt proeven van bonbons, olijven en tapenades.
En voor de jeugd zijn er verschillende kinderworkshops.

Holland Dance Festival
Den Haag
Dansvoorstellingen in verschillende theaters in Den
Haag.

Museumnacht
Amsterdam
Op zaterdag 5 november vindt in Amsterdam wederom
de Museumnacht plaats, dit jaar voor de zesde keer! 42
musea openen hun deuren van 19.00 tot 02.00 uur ´s
nachts.

Week van de Geschiedenis
Landelijk
T/m 6 november op meer dan tweehonderd locaties in
het hele land kun je deze week geschiedenis beleven.
Deze Week staat bol van activiteiten met dit jaar als
centrale thema ‘Buren’.
Internationaal Malt Whiskey Festival
Leiden
Op 4, 5 en 6 november in Leiden zijn de gerenommeerde whiskyhuizen uit Ierland, Schotland, NoordIerland en Canada zijn aanwezig. U kunt meer dan 150
verschillende soorten malt whisky proeven.
Adres: Kloksteeg 16 te Leiden
Aankomst Sinterklaas
Landelijk
Op 12 november is Sinterklaas weer in het land. De
Goedheiligman komt rond het middaguur aan. Hij wordt
hierbij vergezeld door honderden zwarte pieten, veel
muziek en gezelligheid.

Kunst 10 Daagse
4 T/M 13 november op ruim 160 locaties
in Nederland
Van 4 t/m 13 november organiseren ruim 160 galerieën en kunstuitlenen in het hele land de eerste
Kunst10daagse. Bij zo’n 105 deelnemende galerieën
en 55 kunstuitleenpunten zijn tijdens de eerste editie
van dit nieuwe, landelijke kunstevenement bijzondere
exposities, workshops en lezingen. Zo wordt een breed
publiek onder het motto ‘Ik kan, ik kies, ik kunst’
gestimuleerd hedendaagse kunst te bekijken, te lenen of
te kopen.
Festival Zeeuwsch Vlaanderen
Van 15 oktober t/m 18 november vindt het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen plaats. Voor de 17de maal worden er op diverse historische plekken in heel ZeeuwsVlaanderen klassieke concerten gegeven.
Voor alle informatie kunt u kijken op onze website:
www.festivalvanzeeuwschvlaanderen.nl

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

Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1
3011 EA ROTTERDAM
Aanvangstijden:
di. t/m za. 10.00-17.00; zo. en fd.
11.00-17.00
----------------------------------------Stad van Rotterdammers!
Stad van Rotterdammers is museaal
theater: objecten, blow-ups van
foto´s, ﬁlm- en geluidsfragmenten
wisselen elkaar in hoog tempo af.
De Coolsingel staat centraal in Stad
van Rotterdammers. Deze boule-

vard speelt een belangrijke rol in de
recente geschiedenis van de stad en
laat de veelzijdigheid van Rotterdam heel duidelijk zien.
Permanent.
loopt van 20-9-2003 tot en met 3112-2006, niet op: Maandag
Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31
3011 GK ROTTERDAM
Tel: 010-2176767
Fax: 010-4334499
----------------------------------------Lezersfeest 2005
Rotterdams Literair en swingend
Lezersfeest op 5 november 2005
met ruim 30 bekende en minder
bekende schrijvers en dichters.
Diverse podia staan bol van verrassende voordrachten, vurige discussies en interessante intervieuws.
Ook rappers, DJ’s en woorddansers
treden op.
------------------------------------------Zondagsmarkt
Vanaf 16 oktober tot 23 november
is er aan de Binnenrotte iedere zondag markt van 10.00 tot 17.00 uur.
Ga eens lekker een marktje pakken
en struinen langs de vele kramen.

De Oud

Colofon

Nu Binnen –
t/m zo 4 december
Het Nederlands Architectuurinstituut gaf tien bekende interieurontwerpers, waaronder Jurgen
Bey, Jan des Bouvrie en Concrete
Architectural Associates de opdracht: ‘Ontwerp de huiskamer van
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LEZERS REACTIES
Reactie op stukje van de
heer H. Kramer
Het stukje van de heer Kramer
over allemaal in het nieuwe heb ik
aan den lijve meegemaakt. twee
keer per jaar kregen schoolgaande
kinderen een bon voor drie stuks
kleding, die wij haalden op de
Goudsesingel in het centrum van
Rotterdam. De witjurken hebben
veel tranen veroorzaakt, want iedereen wist; die zijn van de ‘Klerenkaart’. We hoefden ze niet meer te
dragen, alleen het ondergoed.Ook
de gebreide sokken hoefde we niet
te dragen, die gebruikte moeder
voor de broertjes, die vonden ze
heerlijk warm. Op de Goudsesingel
was ook een soort gaarkeuken. Met
een briefje van de bovenmeester

mocht je tussen de middag een
warme maaltijd gaan eten, alleen
als je schoolgaand was. Strenge
dames deelden dat uit in een wit
emaille schaaltje en je moest het
eten, want dat scheelde voor thuis
weer vier monden te voeden. Vader
was werkloos door de crisis en
we moesten van 16 gulden rond
komen, terwijl de huishuur al 5,50
was. Dat was dus geen vetpot met
acht kinderen. Toch heb ik ﬁjne
herinneringen aan mijn jeugd, de
saamhorigheid en de armoe die
de mensen bond. Het altijd elkaar
helpen. Zondags twee keer naar
de kerk en ook nog naar zondagsschool, dan was die dag ook weer
goed gevuld. Vader speelde altijd
op het orgel en wij zongen mee.

Puzzel mee en win !!!
De prijspuzzel in De Oud-Rotterdammer 2 van 18 oktober 2005 leverde weer honderden
goede oplossingen op. De oplossing luidde: Nostalgie en actuele informatie.
Onder de inzenders die deze woorden hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer
tien CD’s verloot.
De winnaars zijn:
H.W.Hoornweg, uit Rotterdam
J.A.Vis van Domburg, uit Rotterdam
Phyllis Lander, uit Capelle a/d Ijssel
L. Mitchley, uit Rotterdam
H. Vlasblom, uit Rotterdam

Als zussen en broers hebben we
nog steeds goed contact en iedere
14 dagen is het bij een van ons
zussenochtend! Inmiddels zijn de
broers en zwagers er ook iedere
keer bij en er wordt dan van alles
bepraat. Lief en leed wordt gedeeld.
Ons grote voorbeeld, onze ouders,
die ons normen en waarden hebben
geleerd en ook in Kralingen goed
aangeschreven stonden.

Een tweekamerwoning met opklapbedden en bedstedes, waar je met
z’n drieën in sliep, lepelsgewijs,
zoals mijn vader zei, want dan had
je meer ruimte.. Op mijn veertiende
moest ik van school en ging ik als
dienstmeid werken voor twee gulden per week en gelukkig ook een
warme maaltijd. Nu ik ouder ben,
weet ik dat ik veel heb geleerd in
die tijd en doe er ook niet moeilijk
over. De oorlog maakte een eind
aan de werkloosheid. Vader kon
puin gaan ruimen en het hele gezin
is gespaard, zelfs ik die in de Oppeet waar ik toen werkte, het hele
bombardement heb meegemaakt.
Mijn ouders leven niet meer, maar
wat een zorgen hebben ze gehad
om onze acht monden te voeden.

M.G. Fransen, uit Rotterdam
P.F. Kleffens, uit Hellevoetsluis
M.C. Bijkerk, uit Krimpen aan den IJssel
T. Lems, uit Spijkenisse
G. Polder, uit Rotterdam

Horizontaal
1. neiging tot braken hebbend; 7. terrein voor het verbouwen van katoen en koffie; 13.
jongensnaam; 14. schermwapen; 16. Engels bier; 17. metselspecie; 20. laagte tussen bergen; 21. deel van been (mv.); 23. wortel; 24. vreemde muntsoort; 26. (kort)
moment; 28. bontgekleurde papegaai; 29. roemen; 31. rivier in Italië; 33. deel van bijbel
(afk.); 34. deel van gelaat; 35. nachthemd; 37. rode vloeistof bij mensen; 40. sociaal
economische raad (afk.); 41. getijde; 43. alsmede; 45. sporeplant; 46. gevangenverblijf;
47. lidwoord; 48. draaikolk; 50. spil; 52. vlaktemaat (afk.); 53. wending; 55. Vlaanderen
(afk.); 56. chronometer; 57. landbouwwerktuig; 58. kledingstuk; 60. oude lengtemaat;
61. salvation army (afk.); 62. bloedvat; 64. erbium (scheik. afk.); 65. Europeaan; 67.
gemeentelijke gezondheidsdienst (afk.); 69. gehoororgaan; 71. heden; 72. steensoort;
73. gewetensrust (kalmte); 75. tam; 77. jongensnaam; 79. muzieknoot; 80. jongensnaam; 82. smal sportvaartuigje; 84. mannelijk dier; 85. deel van boom; 87. schaaldier;
89. honingdrank; 90. zeldzame soort van antilope; 92. streling; 94. vuurwapen; 96.
plaats in Gelderland; 97. uitbouw; 99. hertensoort; 100. versiering op de huid; 101. niet
ordelijk.
Verticaal
1. binnensmonds praten; 2. lijn (meet); 3. tennisterm; 4. nobel; 5. bevroren water; 6.
aanlegplaats voor schepen; 7. bekende Brazilaanse (oud)voetballer; 8. laatstleden (afk.);
9. soort verlichting; 10. trans Europa express (afk.); 11. offertafel; 12. toneelstuk in een
bedrijf; 15. uitroep van afkeer; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 19. deel van mond;
21. reuzel; 22. tijdperk; 25. zeehond; 27. lor; 30. Europeaan; 32. verrijdbare woning; 34.
bokaal (beker); 36. windrichting (afk.); 38. luchtmacht (afk.); 39. boomsoort; 40. selenum (scheik. afk.); 42. knaagdier; 44. mannelijk dier; 46. poedervormige chocolade;
47. schermwapen; 49. priem; 51. muzieknoot; 52. hogere technische school (afk.); 54.
belofte; 58. droefenis; 59. telwoord; 62. rijstbrandewijn; 63. luidruchtig; 66. kippenprodukt; 67. gewicht (afk.); 68. de dato (afk.); 70. openbaar ministerie (afk.); 72. waskom;
73. over, langs (Lat.); 74. alvorens; 76. het schip der woestijn; 78. oude vochtmaat van
4 ankers; 79. uitroep van schildwacht; 81. deel van week; 83. ontkenning; 85. wintervoertuig; 86. tijding; 87. smalle opening; 88. strook grond langs een weg; 91. voormalige Haagse betaald voetbalclub; 93. algemeen kiesrecht (afk.); 95. smart (verdriet); 97.
Europese gemeenschap (afk.); 98. rijksoverheid (afk.).

Het artikel van Aad van
der Struijs over het
spionnetje heeft bij mij een
kijkje naar het verleden boven
gehaald, want de oom van mijn
moeder, Piet LeCler, was spionnenmaker van beroep. Hij maakte ze
-kort na de oorlog- zelf ter plekke

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren 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 10 NOVEMBER 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.
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Wim Post

Deze keer maken opnieuw 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.
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De Oud-Rotterdammer, een
krant voor 50 plussers met leuke
reactie’s. Hou het zo leesbaar met
allerlei herinneringen van mijn
generatiegenoten.
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in diverse maten uit een metalen
achterplaatje met opstaande randen,
een glassnijder een stukje spiegelglas, stopverf en een metalen stripje
met vleugelmoer voor het afstellen.
Dat heb ik hem vaak bij ons thuis
in de Boezemdwarsstraat zien doen
als ome Piet bij ons zijn boterham
opat, terwijl zijn bakﬁets met spullen open en bloot in de straat stond,
want roven en stelen was toen nog
niet in de mode.
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AFHAALADRESSEN
Deelgemeenten:
Delfshaven, Looiershof 1
Hillegersberg-Schiebroek, Melanchtonweg
Hoogvliet, Middenbaan Noord 47
IJsselmonde, Herenwaard 25
Kralingen-Crooswijk, Oostzeedijk 276
Noord, Eudokiaplein 35
Overschie, Burg. Baumannlaan 178
Prins Alexander, Prins Alexanderplein 6
Gemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1

Bibliotheken:
Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
Bibliotheek Schiedam, Stadserf 1
Bibliotheek Spijkenisse, Breeweg 2
Bibliotheek Ridderkerk, St. Jorisplein 77
Bibliotheek H I Ambacht, Hoge Kade 52
Bibliotheek Vlaardingen, Waalstraat 100
Bibliotheek Maassluis, Uiverlaan 18
Bibliotheek Hellevoetsluis, Woordbouwerplein 1
Bibliotheek Barendrecht, Middenbaan 109

Bibliotheek Albrandswaard, Dorpsstraat 34
Bibliotheek Cap. a/d IJssel, Stadsplein 39
Bibliotheek Krimpen a/d IJssel, Nachtegaalstraat 8
Bibliotheek Rozenburg, Molenweg 20
Winkels:
Montmartre, Rotterdam, Zuidplein 116
Van Rietschoten, Rotterdam, Keizerswaard 8
Konmar, Rotterdam, Oosterhof
Shell-station V.d. Knaap, Rotterdam, Nesselande

Voskamp , Hoogvliet, Binnenban 97
Metroshop , Spijkenisse, Ruwaard v Puttenweg 8
Nic Visser , Capelle a/d Ijssel, Centrumpas. 45-49
Groen Schoenen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reigerhof
Van Delft Books and Gifts, Nwk a/d IJssel,Reigerhof
Coöp Wim Bos , Nieuwerkerk a/d IJssel, Kerklaan
Plus Dorrestein, Nieuwerkerk a/d IJssel, Dorrestein
Edah, Krimpen, WC Raadhuisplein
Crafts Tabak, Krimpen, WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf , Krimpen, WC De Korf

Eetcafé ’t Verschil , Hellevoetsluis, WC De Struytse
Hoek
Bruna , HI Ambacht, WC De Schoof
Activiteitencentrum Het Anker
Rozenburg, Ln van Nw BLankenburg 13
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