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Rotterdamser kan het niet
De jaarlijkse Rotterdamse
Dag is opnieuw een groot
succes geworden. Enkele
duizenden (oud)-Rotterdammers haalden in de
Laurenskerk hun hart op
bij de vele kraampjes,
diavoorstellingen en fotoexposities over hun stad.
Hoogtepunt van de dag
was wederom de verkiezing van de Rotterdammer
van het Jaar. Die eer viel
ditmaal te beurt aan de
Stichting Voedselbank van
Sjaak en Clara Sies.

Jongeren
De duizenden bezoekers beleefden
weer een heerlijke dag. Opvallend
was dat er niet alleen ouderen een
kijkje kwamen nemen, maar dat
ook veel jongeren geïnteresseerd
blijken in de geschiedenis van de

- Winnaars verkiezing van de Rotterdammer van het jaar: Stichting Voedselbank, Clara en Sjaak Sies -

stad. “Ja, ik vind het erg interessant
om te zien hoe mijn stad is veranderd”, verklaarde Aad van Zwieten.
“Ik heb de huidige stad voor een
groot deel zien opbouwen, maar
van de periode voor en vlak na de
oorlog weet ik niet zoveel. Als je je
daar een beetje in verdiept, snap je
beter hoe onze stad geworden is tot
wat het nu is.”
De Rotterdamse Dag is niet alleen
voor snuffelaars, de bezoekers konden zich ook amuseren bij een mooi
showprogramma, gepresenteerd
door Hans Somers. Zij konden
onder meer genieten van optredens
van zanggroep ‘n Dolle Boel, The
two generations, het Ensemble Larenkamp, I Fiati en Arco Classico.

Rotterdammer
van het Jaar
Traditioneel hoogtepunt van de
Rotterdamse Dag is de verkiezing
van de Rotterdammer van het Jaar.
Aan de hand van de uitgebrachte
stemmen waren dit jaar vier Rotterdammers genomineerd voor
deze eervolle titel. Karel Schot, die
met zijn vrijwilligers al jaren zieke
en jonge vogels opvangt in zijn
vogelklas; Johan Mekke, oprichter en motor van de Super Power
Kinderclub; Machiel van Wolferen,
die veel activiteiten organiseert
voor de jeugd in Spangen en de
Stichting Voedselbank van Sjaak en
Clara Sies.
Er brak een luid gejuich los onder
de vele vrijwilligers toen de Stichting Voedselbank uiteindelijk de
winnaar bleek van de verkiezing.
Opmerkelijk genoeg reageerden de
initiatiefnemers Sjaak en Clara Sies
wat gematigder in hun dankwoord.
“Natuurlijk zijn we blij en hartstikke trots. Het is een prachtige
beloning voor al die vrijwilligers
die ons hierbij helpen. Maar tegelij-

kertijd staan we hier met een beetje
dubbel gevoel. Want eigenlijk is
het natuurlijk heel erg dat wij met
onze Stichting elke week ruim 1800
gezinnen moeten helpen, omdat ze
te arm zijn om zelf eten te kopen”,

bleef het winnende duo met beide
benen op de grond.
Met deze verkiezing kwam meteen
een einde aan wederom een zeer
geslaagde Rotterdamse Dag.

45 Voedingssupplementen

ASL

Een passender locatie dan de Laurenskerk is nauwelijks te vinden
voor de Rotterdamse Dag. Deze
prachtige kerk in het hart van de
stad is een van de oudste symbolen
van Rotterdam en past dus uitstekend bij dit evenement.
De organisatoren van de Stichting
Ons Rotterdam hadden ook dit jaar
weer een grote verscheidenheid aan
deelnemers naar de Rotterdamse
Dag gelokt, waardoor er voor
iedere Rotterdamliefhebber wel iets
van zijn of haar gading te vinden
was. “Ik kom ieder jaar naar de
Rotterdamse Dag”, vertelde Ria
Vermeij. “Het is voor mij een leuk
uitje. Je ontmoet oude bekenden
en ik vind het heerlijk een beetje
te snuffelen in de boeken en foto’s
over de stad.”

voor mensen van
45 jaar en ouder
www.asl-medica.info
Zorg- en Seniorenomroep (fm 104.9 / kabel van Rotterdam)

De RANO brengt de stad bij u thuis
RANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl)
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TANTE POST(BUS)
Beste redactie,
Allereerst wil ik opmerken, dat ik
erg verrast was door jullie blad.
Weliswaar geen Rotterdamse van
geboorte, herken ik toch veel.
(Woon inmiddels wel vanaf 1962 in
R’dam). Leuk om te lezen.
Nu las ik jullie stuk over de reus
van Rotterdam en het verbaast me,
dat hij vaak als bezienswaardigheid
wordt afgeschilderd en dat er bijna
alleen maar verhalen zijn over zijn
bijzondere verschijning en er zijn
zelfs mensen, die beweren, dat hij
niet goed bij zijn verstand was. Dat
maakt me allemaal erg boos.
Deze man was ziek, zeer ernstig
zelfs. Hij had een aandoening,
waarvoor tegenwoordig een naam
bestaat: Acromegalie. De patiënt
heeft een (meestal goedaardige)
tumor op de hypofyse, die er in de
meeste gevallen voor zorgt, dat er
te veel groeihormoon wordt aangemaakt. En ik weet van welingelichte bronnen, dat Rein een heel groot
gezwel op de hypofyse had.
Dit is een ernstige aandoening,
waarvoor vroeger geen remedie
was en als je deze aandoening
kreeg in de puberteit, was reuzengroei het gevolg. De patiënten
werden niet oud, omdat alles en
vooral het hart te zwaar belast
werd, meestentijds kregen ze ook
nog diabetes. Ik vind, dat dit best
eens belicht mag worden. Ik denk,

dat er maar weinig mensen zijn, die
dit weten.
Ik heb deze aandoening zelf op latere leeftijd gekregen en dan blijven
de weke delen groeien, zoals handen, voeten, neus en kraakbeen in
de gewrichten. Er is een groot risico
op hart- en vaatziekten en diabetes.
Ook kan de kin bovenmatig groeien
(was ook bij Rein Rijnhout het
geval). Bovendien hebben heel veel
patiënten vaak chronisch hevige
hoofpijn (ik dus ook).
Dit moest me toch even van het
hart. Is het verhaal over deze man
wat vollediger.
Mevr. Gé Mulder
___________________________
Geachte redactie,
Het derde nummer van uw blad
wederom met interesse gelezen.
U vraagt zich af, of er in die jaren
op Zuid niets gebeurde? Wel, méér
dan genoeg. Wij woonden toen in
Bloemhof, destijds een gezellige
buurt. Er werd in die tijd voor de
oorlog en nog enige tijd daarna
volop gebouwd in de buurt van
de Pleinweg. Vanaf deze weg
was in zuidelijke richting uitsluitend onbebouwd boerenland met
sloten en weteringen en dus voor
ons knaapjes een Dorado. In het
voorjaar wemelden de sloten van
de kikkervisjes en de donderkopjes, de beginstadia van het proces
tot volwassen kikker. Met een

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.

schepnetje, gemaakt van ijzerdraad
en een stuk oude vitrage, vingen
wij dan kikkers en stekelbaarsjes
die wij thuis in een glazen ﬂes in
leven trachtten te houden. Vlotje
varen was eveneens een geliefde
bezigheid. Verder waren wij veel
te vinden aan de Maashaven en
de Rijnhaven waar toen hele rijen
goederenwagons stonden waar wij
op- en afklauterden. Ons vervoermiddel daarheen was de sleperswagen, waarvan er destijds honderden
in Rotterdam rondreden. Sommige
voerlieden waren niet zo gecharmeerd van die gratis meerijders en
deelden dan soms een ﬂinke lel met
de zweep uit. In de Rijnhaven lagen
vaak schepen kopra te lossen en wij
zochten dan de afgevallen stukjes
om op te kauwen. Toen in Mei
1940 Duitse troepen als eersten op
Zuid verschenen, namen zij tijdelijk
bezit van de houten schoolgebouwen op de hoek van de Dordtselaan en de Ericastraat. Deze school
heette in de volksmond de “achterlijke school” omdat deze bedoeld
was voor geestelijk gehandicapte
kinderen. Als jongetjes waren wij
natuurlijk erg onder de indruk van
die soldaten met hun materiaal en
wapens en op hun verzoek gingen
wij dan voor hen wat te drinken
halen bij de Ermi op de Putsebocht
met een biljet van 5 Reichsmark. Ik
ben dus, net als Gerard Cox, “fout”
geweest. Maar ach, achteraf bekeken waren het ook maar gewone

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.
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dienstplichtigen.
Met vriendelijke groeten,
E.W.Th. Hanselman
___________________________
Geachte redactie,
Ik woonde vroeger in Spangen en
in 1958, ik was toen acht jaar, zijn
wij naar Pendrecht in Rotterdamzuid verhuisd. Mijn moeder zei
toen al, ik ga voor een jaar naar
Zuid, want het is daar dichtgeplakt
met kranten en daarna keer ik terug
naar het centrum van Rotterdam.
Dat was volgens mij toen een uitspraak van alle mensen die in Rotterdam-Noord woonden. De wijken
Pendrecht en Zuidwijk waren uit de
grond gestampt, maar openbaar vervoer ontbrak. De eerste tijd nadat
wij naar Pendrecht waren verhuisd
moest ik naar mijn oude school met
bus 42 van de Rochussenstraat naar
het eindpunt op de Boergoensevliet.
Ik zat toen op de Calvijnschool in
de Toussaintstraat vlakbij het Spartastadion. Inmiddels is de school
gesloopt. Mijn ouders zijn altijd in
Pendrecht blijven wonen en hebben
nooit meer behoefte gehad om daar
weg te gaan.
In de jaren zestig toen het autoverkeer drukker werd stond je met bus
58 op De Slinge al stil. De rit naar
de Rochussenstraat was dan erg
lang, soms 1,5 à 2 uur.
Gelukkig werd in 1968 de metro
geopend van Centraal station tot
het Zuidplein en daarmee kwam

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

Geachte redactie,
Allereerst mijn complimenten voor
uw heerlijke blad, De Oud-Rotterdammer. Wij vinden het een
heerlijk krantje, heel iets anders dan
de tegenwoordige dagbladen.
Als je dit leest begin je weer te
leven in een tijd waarin je geleefd
hebt. Niet dat je stil moet blijven
staan, want dan ben je nergens meer
en word je omver gelopen door een
horde van hollende vooruitstrevenden. Natuurlijk is alles veranderd,
maar wat de heer van der Velden
zei, over een ouwezeurenblad, vind
ik niet op zijn plaats. Hoe kun je nu
iets zeggen over ons oude vooroorlogse Rotterdam, als je zelf na die
tijd bent geboren. Dan heb je het
niet beleefd, maar alleen gehoord.
Dus blijf reëel en laat ieder in z’n
waarde. Wij zouden ook nog zoveel
over de tegenwoordige tijd kunnen
zeggen. Maar alles wordt nu eenmaal anders.
Wij vinden uw blad in één woord
fantastisch en kijken er alweer naar
uit de volgende te mogen ontvangen. Heel veel succes.
J.W. Visser
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Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

DENTAL KRALINGEN

pas Rotterdam-Zuid in zicht voor
de Rotterdammers van de rechter
maasoever.
Henk Krijgsman
___________________________
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De Rotterdamse Opera (ROPERA)
In de regio Rotterdam gebeurt meer dan menigeen denkt. Om u hiervan een beeld
te geven brengen we u regelmatig op de hoogte van achtergronden en interessante
initiatieven op het gebied van muziek, kunst, cultuur en theater. Als eerste in de rij De
Rotterdamse Opera (ROPERA).
De Rotterdamse Opera, opgericht in
1978 door dirigent Hans Wamelink,
had in eerste instantie als doel het
opvoeren van onbekende opera’s
van bekende componisten met
jonge, beginnende, professionele
Nederlandse zangers. Mensen als
Liesbeth Damen, Ernst-Daniël Smid
en Henk Poort hebben enkele van
hun (eerste) operaschreden bij de
Rotterdamse Opera gezet. In 1979
was de eerste opvoering in Theater
Zuidplein. Deze opera, ‘Boert, Conté die San Bonifacio’ van Verdi was
tevens een première voor Nederland. Ook bekende werken werden
in het repertoire opgenomen zoals
‘Noorman’, ‘Nabucco’, ‘Macbeth’
en ‘Carmen’. Sinds 1978 zijn verschillende opera’s opgevoerd, onder
leiding van diverse dirigenten.
Naast het brengen van complete
producties verzorgden zij concerten in de Doelen, de Grote Kerk in
Gorinchem, de Laurenskerk en de
Wangzaal van het Beursgebouw in
Amsterdam. Tijdens het concours
georganiseerd ter gelegenheid van
“Rotterdam 650 jaar”, behaalde het

gezelschap de hoogste beoordeling
in de categorie Opera- en Operettekoren. Bij het Belcanto festival in
Dordrecht in 1995, won de Rotterdamse Opera drie prijzen.
In november 2003 werd in de tot
theater omgebouwde Schiecentrale
in Rotterdam de productie ‘Oberto’

van Verdi op de planken gebracht
onder leiding van Marco Bons, ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging.
Het gezelschap draait op de inzet en
het enthousiasme van vele amateurs,
vrijwilligers en de steun van sponsors en donateurs. Ondanks de hoge

kosten blijven zij ernaar streven
gewaagde, onbekende en niet alledaagse producties te realiseren.
De Rotterdamse Opera heeft
opnieuw de moed opgebracht een
in de vergetelheid geraakte opera
op de planken te brengen, ‘Aroldo’
van Verdi, een omstreden remake
van Verdi’s ‘Stiffelio’, ook nu weer
onder leiding van Marco Bons.
Naast solisten werken mee; het
Koor van de Rotterdamse Opera en
het symfonieorkest Continuo. De

voorstelling, opgevoerd in de Schiecentrale Lloydstraat 5 in Rotterdam,
is voorzien van een geprojecteerde
Nederlandse vertaling. De voorstellingen zijn op 19, 20 en 27 november 2005.
Een aanrader voor het operaminnende publiek!
Informatie: www.derotterdamseopera.nl of www.Schiecentrale.nl

CCtje Politiek

c foto burosolo.nl

Dus als ik het nou goed
begrijp is er in Rotjeknor
een wethouder weggestuurd die wel zijn werk
heel goed deed, daar was
geen verschil van mening
over, maar iets had gezegd over een onderwerp
waarover hij beloofd had
zijn mond te houden.

Cox Column

Waar en wanneer had hij dat
gezegd? In het acht uurjournaal? Op een massameeting in
het Feyenoordstadion? Onder de
priemende blik van Clairy Polak
(wist u dat dat de dochter was van
Alexander Pola, maar daar gaat het
nou niet over) bij Nova? Of dan
toch minstens in een paginagroot
interview in het restant dat ons in
Rotterdam van een eigen dagblad
is overgebleven, het miezerige AD?
Of dan toch zeker bij de Barend en
Van Dorpspomp? Nee, niets van
dit alles. Hij had het gezegd in een
parochieblaadje. Mooier zou dan
ook geweest zijn als de wethouder

in kwestie niet Pastors had geheten,
maar meneer Pastoor.
Dat een onderwerp als religie in een
parochieblaadje aan de orde komt,
lijkt me niet zo vreemd. En waar
wij in het steeds heidenser Westen
niet zozeer meer bezig zijn met
religie, onze vrienden de Moslims
des te meer. In naam van hun God
en/of Zijn profeet vliegen zij met
gekaapte vliegtuigen door ﬂatgebouwen, blazen zij ambassades
en stations op, meestal inclusief
zichzelf, aangezien er in hun Heilig
Boek te lezen staat dat zij, in het paradijs aangekomen een aantal maagden krijgen toegewezen. Het schijnt
dat er in een andere vertaling sprake
is van een aantal druiventrossen of
zoiets, het lijkt me dat je dan lelijk
op je neus kijkt, maar dat doet er
nou niet toe. Dit alles verzin ik
niet, en ik waag het ook geenszins
er over te spotten, dit alles is ons
medegedeeld, onder andere in de
geschriften, als testament bedoeld,
van Mohammed B. en Samir A. en

dezulken. En nu schijnt onze arme
wethouder gezegd te hebben dat het
met misdadigheid van Moslims een
beetje ingewikkeld lag, aangezien
ze dikwijls hun geloof als excuus
gebruikten, iets dat bijvoorbeeld
Antillianen zelden doen. Ik begrijp
werkelijk niet wat daaraan miszegd
is. Er zijn natuurlijk ook Moslims
die hun geloof als reden hebben om
NIET misdadig te zijn, maar over
die ging het nou even niet. En dan
komt er uitgerekend iemand van
het CDA, die ook nog Geluk heet,
en die maakt er een hoop stampij
van, met de bekende gevolgen waar
eigenlijk niemand op zat te wachten. Vindt u het gek dat ik nooit iets
van politiek zal begrijpen? Dat ik
het allemaal egotripperij vind? Dat
politiek hier altijd PARTIJpolitiek
is? Dat stad en land hier worden
geregeerd door politieke PARTIJEN
, terwijl als die allemaal bij elkaar
200.000 leden hebben het veel is?
Bah, wat ben ik van de week zwaar
op de hand.
Los van dit alles vind ik het wer-

kelijk te gek dat je over bepaalde
onderwerpen gewoon niks meer
mag zeggen. Zoals bedoelde wethouder, die met zijn opmerkingen
de INTEGRATIE zou bemoeilijken.
Laat me nou niet lachen! Integratie betekent onder andere dat je
ALLES tegen mekaar mag zeggen,
en daarna gezamenlijk een lekkere
pint gaat drinken. En dat er geen
heilige huisjes zijn waar je omzichtig omheen moet laveren. Zo’n
vrije samenleving hebben wij er na
de tweede wereldoorlog van weten
te maken. En eenieder die aan die
samenleving wil meedoen dient dit
te respecteren. Lijkt mij.

Pagina 4

Dinsdag 15 november 2005

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Ziekenhuisverhalen
Van 1959 tot 1964 was ik in opleiding voor verpleegkundige (verpleegster met ooievaartje, zoals het toen heette) in het St Franciscus Gasthuis op de Schiekade.
Als je ouder bent, worden zulke jaren in je herinnering alleen maar
leuker, zeker met meiden onder elkaar, want de eerste tijd waren er
nog geen mannen in de opleiding. Ik weet het niet precies, maar ik
denk dat de eersten zich in 1961 aandienden.
Wij, de verpleegsters, waren heel boos dat
de broeders ‘s morgens kofﬁe kregen van
de nonnen en wij alleen maar thee; dat was
discriminatie en dus snel afgelopen.
Makkelijk hadden zij het niet de eerste tijd,
en eerlijk gezegd heb ik nu wel respect voor
ze, dat ze bleven en niet weggelopen zijn.
We hadden niet zoveel vrijheden, ‘s avonds
om half elf moesten we binnen zijn en de
portier schreef in een groot boek hoe laat je
wegging en weer thuis kwam.
Rekenen
Onze vroegste dienst was om 20 uur
afgelopen. Met snel verkleden kon je je dan
precies twee uur in het vervaarlijke avondleven storten. Wij verdienden 50 gulden in
de maand plus kost en inwoning, dus van
wild uitgaan was geen sprake. Je moest
sowieso goed rekenen om rond te komen.
Ga maar na; ik woonde in Den Haag, vier
retourtjes à Fl. 2,50 per stuk, dat was al 10
gulden, kousen laten ophalen 0,40 cent per

Gratis
Verlichtings
Check

ladder en hakjes onder je schoenen voor
Fl. 1,25. Kleding maakte mijn moeder. Ik
betaalde daar 10 gulden voor in de maand
en voor mijn verjaardag kreeg ik ondergoed
en nieuwe schoenen. Als je een vriendje
had, kon je drie keer uit met een eigen jurk,
daarna leende je de kleren van je vriendinnen. Het was petticoattijd en als we als
vriendinnen om beurten uitgingen hadden
we petticoats genoeg om aan de mode mee
te doen. Roken deed ik toen ook, dat wil
zeggen in het begin van de maand en daarna
alleen krijgertjes.
Broodballen
Het beste was je af op de mannenzaal, vrouwen waren minder vrijgevig. Het eten was
niet allemaal smakelijk, de ballen woensdaggehakt waren broodballen, op vrijdag
ballen van vis met graten die eruit staken,
net spoetniks, of twee eieren die óf groen óf
snot waren. Groenten waren groen en vaak
ondeﬁnieerbaar, maar de soep en de pap

waren heerlijk, evenals de hachee. Dat aten
we meestal op donderdag als ik laat verlof
had voor de dansles bij Meuniers Freres en
dan durfde ik geen hachee te eten, jammer.
Portiuncola
De leerlingen woonden in Portiuncola, een
houten barak op de binnenplaats van het
ziekenhuis. De kamertjes waren tweeëneenhalve meter lang en anderhalve meter
breed; er was een opklapbed en als je naar
bed ging, moest je stoel onder het wastafeltje. De wanden waren zo dun dat de radio

aan moest als je geheimen wilde delen
met een vriendin, maar dat werd weer niet
geapprecieerd door de nachtdiensten, die
graag wilden slapen. Er waren veel ge- en
verboden aan dat wonen verbonden; mannen verboden, zelfs vaders hadden geen
toegang, maar ook kofﬁe en thee zetten en
je kamer werd geïnspecteerd op orde en netheid. Dat betekende, alles op het bed en bed
opklappen, klaar. Maar een plezier dat we
met elkaar hadden!
Lea

Bij ruim één op de drie auto’s is de verlichting niet
in orde, blijkt uit de Telegraaf. “Te ingewikkeld voor de
meeste automobilsten”. FordRotterdam heeft een
unieke actie: Alle merken en modellen
worden gratis gecontroleerd op de werking van de verlichting.
Dus, voorkom hoge bekeuringen en kom
langs bij onderstaande locaties. De politie heeft
al aangekondigd extra te controleren en heeft de
boete bedragen al flink verhoogd.
Week 46: Maandag 14 november
t/m vrijdag 18 november
Openingstijden: 18.00-20.00 uur
* Aanbieding geldt alleen tijdens deze actieweek

Alleen week 46 gratis
verlichtingscontrole
voor alle merken èn
modellen.

- Sint Franciscus Gasthuis (1950) -

FordR o t t e r d a m
Laat u niet lopen
Het FordRotterdam Champions ActieMagazine
is nu gratis af te halen bij onderstaande locaties.

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

FordRotterdam
www.fordrotterdam.nl

Locatie
Locatie
Locatie
Locatie

Rotterdam Noord
Rotterdam Zuid
Capelle a/d IJssel
Spijkenisse

De Oud-Rotterdammer zoekt

Koperstraat 15
Laagjes 4
Schermerhoek 523
Boyleweg 4

Rotterdam
Rotterdam
Capelle a/d IJssel
Spijkenisse

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

(010) 207
(010) 492
(010) 264
(0181) 60

07
77
06
18

07
77
66
88

De Oud

bezorgers voor diverse
wijken in Rotterdam
Wij zijn op zoek naar mensen die de krant willen bezorgen in seniorenﬂats in de wijken Feijenoord, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord
en Hillegersberg-Schiebroek.
Voor nadere informatie, neem contact op met:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-322575
Of : 06-51281277

Winkelcentrum Binnenban 97, Hoogvliet
tel. 010-4160933, fax 010-4164077
Email: voskamp@voskamp-vof.nl
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Weet je
je nog....
nog....
Rondleidingen op zolder Weet
Rotterdams Raadhuis
Het badhuis
Maquettes van de Rotterdamse
Raadhuisprijsvraag zijn te bezichtigen op 22 en 23 november op de
zolder van het raadhuis.
Al sinds 1920 staan ze op de zolder van het
Raadhuis in Rotterdam. Ze zijn te groot om via
de trap naar beneden gebracht te worden en niemand weet hoe ze er gekomen zijn. Het betreft
hier de gipsen maquettes die gemaakt zijn voor
de Rotterdamse Raadhuisprijsvraag (1913), de
prijsvraag die werd uitgeschreven voor het ontwerp van het nog steeds dienstdoende raadhuis
van Rotterdam naar ontwerp van de architect
Henri Evers.
Op 22 en 23 november 2005 vinden er rondleidingen plaats op de zolder van het Rotterdamse
Raadhuis. Op 21 januari 2006 tijdens een
publieksdag kunnen de maquettes in het NAi
Open Maquettedepot bezichtigd worden.
Rondleidingen
Op 22 en 23 november biedt het NAi de mogelijkheid de maquettes voor de laatste keer in de
huidige staat te bekijken op hun oorspronkelijke
locatie. Er worden rondleidingen gegeven om
14.30, 15.30 en 16.30 uur.
Op 21 januari kunnen de maquettes in hun
nieuwe onderkomen bekeken worden. Na een
korte lezing wordt ook hier een rondleiding
gegeven om 10.00, 11.00, 13.00 en 14.00 uur.
Inschrijven voor alle activiteiten kan via www.
nai.nl/inschrijven of telefonisch 010-4401200.
De kosten zijn EUR 5,00 p.p. per rondleiding.

Op de hoek van de
Wolphaertsbocht stond ze te
wachten, onze nicht “Jopie”.
Ze was baakster bij Ma/Oma,
die zwanger was van Ank. Ze
had met mij afgesproken dat
ik na schooltijd met haar naar
het badhuis zou gaan. Maar in
die tijd was het knikkeren erg
populair en ik had nogal wat
van mijn mooie stuiters verloren. Die wilde ik dus graag
terug winnen, waardoor ik te
lang op het schoolplein bleef.
Niet aan Jopie denkend ging ik door, zonder te weten hoe laat het inmiddels was.
Nadat ik mijn hele knikkerbezit uiteindelijk verloren had, ging ik huiswaarts.
Voordat ik de hoek om ging naar de
Boergoensestraat, zag ik een boze nicht
staan. Zij had daar al een aardig tijdje
staan wachten, met in haar tas ook mijn
schone ondergoed.
Nadat haar boze bui opgetrokken was,
gingen we samen op weg naar het
gebouw waar je kon douchen. Ja, zo
ging dat vroeger, want thuis was er geen
douche.
Meestal ging je dan op vrijdag, want
zaterdags was het helemaal erg druk.
De rest van de week wasten we ons aan
de gootsteen, waaronder een gordijntje

hing om aan het zicht te onttrekken wat
eronder stond.
We gingen ook wel eens voor twee
cent een emmer heet water halen bij de
waterstoker en vulden daar een grote teil
mee waarin we ons konden wassen. Maar
nu ging ik met Jopie naar het badhuis.
Binnen kocht Jopie twee kaartjes en we
gingen op de lange bank in een even
zo lange gang zitten waar al aardig wat
mensen zaten te wachten. Tegenover de
bank waren de deuren van de doucheruimtes. Eindelijk was ik aan de beurt.
De badjuffrouw wiste mijn hokje droog
en ik kon naar binnen. Aan de buitenkant
van de deur was zo’n klok die je gebruikt
om te leren klok kijken. Ze zette de wijzers op 20 minuten en mijn tijd ging in.
Nou was ik natuurlijk nog steeds teleurgesteld over mijn verloren knikkers, dus
was ik niet zo vlot. Totdat er heftig op
de deur gebonsd werd en de badjuffrouw
mij sommeerde uit het hokje te komen.
Gehaast trok ik mijn kleren aan en samen
met Jopie ging ik huiswaarts.
Je ziet dat het vroeger niet zo vanzelfsprekend was dat je even onder de
douche stapte als je bezweet of vuil was.
Er is heel wat veranderd in een halve
eeuw, ja zolang is dat geleden, want mijn
kleine zusje is al 55 jaar.
Riet

Plaats
Lommerrijk;
vrouw Romein
Er is de laatste tijd veel gesproken over de kans dat
Lommerrijk en Plaswijck in Hillegersberg zouden
moeten verdwijnen. Voor vele ouderen waren dit de
‘pretparken’ uit hun jeugd. “Plaats Lommerrijk” heette
vroeger “Vrouw Romein”, naar Adriana Romein die in
1880 van de tuin achter haar huis aan de Straatweg in
Hillegersberg een kinderspeelplaats maakte, al spoedig
uitgebreid met een café. Veel Rotterdammers hadden
dit adres al gauw ontdekt en vierden bij Vrouw Romein
hun feestjes.
In 1894 werd de uitspanning verkocht aan de gebroeders Stal die de
zaak verder uitbreidden. Zo werd
in 1896 de eerste steen gelegd
voor een nieuw café en nadat de
naast het woonhuis gelegen sloot
was gedempt werd daar de grote
Lommerrijkzaal gebouwd. In 1918
werd het bedrijf weer verkocht,
nu aan de heer C.Blad. Zes jaar
later werd Lommerrijk een NV,
in handen van enkele bekende
zakenlieden.

Achter het café kwam een nieuwe
en grotere speeltuin, met o.a. een
prachtige draaimolen, voortbewogen door een paard dat alsmaar
rondjes moest lopen en het medelijden van de bezoekers opwekte.
‘s Nachts stond het paard in het
oude Koetshuis, een vroegere
paardenstal met grote hooizolder.
Verder kon je roei- en visboten
huren en er was een grote rondvaartboot waarmee de Achterplas
ontdekt kon worden.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Aan de Straatwegkant werd de daar
aanwezige sloot omgetoverd in een
mooie waterpartij met verlichte
fontein. In de grote zaal was bijna
elke zaterdag wat te doen. Beroemd
werden het gemaskerd bal en de
toneeluitvoeringen met bekende
gezelschappen. In de plas, achter
de serre, lag ‘s zomers een groot
houten vlot, waar opera’ s werden
uitgevoerd en in de tuin lag een
mooie dansvloer waar geregeld
bekende dansorkesten optraden.

In de winter, als de plas dicht
lag, werd achter Lommerrijk een
grote ijsbaan met verlichting en
muziek geopend. Met volle trams
van lijn 14 werden de schaatsers
aangevoerd. De baan werd goed
geveegd, er was een koek-en-zopie
en wie verder wilde kon zó de plas
op, tot Plaswijck toe.
Na de oorlog ging Lommerrijk
wel weer open en werd er weer
gedanst, alles in stijl, geen drugs of
vechtpartijen. Later werd de grote

zaal afgebroken, evenals het woonhuis en als laatste het Koetshuis.
Lommerrijk werd meer en meer
een restaurant en zal nu ook ten
offer vallen aan de projectontwikkelaars, die allang een begerig oog
hebben laten vallen op dit unieke
stukje grond aan de Achterplas.
Martin Wallast
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Een vreemdeling
in eigen stad
Ik ben geboren op Zuid in de Heer
Nicolaesstraat, een zijstraat van de
Putsebocht. Mijn moeder kwam nooit
in ‘de stad’, zoals het centrum werd
genoemd. Of het nu was doordat zij
uit Brabant kwam, weet ik niet. Maar
alle boodschappen werden gedaan op
de Putsebocht.
De groetenboer heette Piet de Waard; er was een
speciale zaak voor kaas, een dameskapsalon en een
herenkapper. En op de hoek Putsebocht/Boudewijstraat Lakeman de brood en banketbakker. Wij
keken vanuit de achterkamer op de bakkerij. Heel
soms trakteerde mijn vader ons op een tompouce.
Er was toen sprake van een klasseverschil. Als je op
de Putsebocht woonde, spraken de winkeliers je met
‘mevrouw’ aan, kwam je echter uit een zijstraat dan
was het ‘juffrouw’.
Melkpakhuis
De keuken zat in een hoek van de kamer en de
waterleiding liep langs een buitenmuur. In de winter
was deze dan ook altijd bevroren. De keuken kon
worden afgesloten met een deur, maar die ging
alleen dicht als wij ‘s zaterdags in bad (teil) gingen.
De woning is aan de renovatie ontsnapt en aan de
buitenkant nog precies als toen ik er woonde. Onder
de woning was een pakhuis en daar werden ﬁetsen
verhuurd. Naast onze buitendeur en de buren van
het pand ernaast, was een melkpakhuis. De melk
werd aangeleverd met paard en wagen. De paarden
gebruikten de straat tevens als toilet als ze daar een
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Heupvervangende
operatie nu beter
voorspelbaar

tijd stonden te wachten, dus al met al erg onhygiënisch. Maar niemand nam daar aanstoot aan. Totaal
waren er drie pakhuizen. Het laatste pakhuis was
van een loodgieterij, die een winkel op de hoek van
de straat had. De eigenaar was Van Klaveren. Als
kind zaten wij bij het spelen wel eens op de vensterbank en werden daar geregeld vandaan gejaagd.
Naderhand werd dit bedrijf voortgezet door de Fam.
Den Drijver en heeft mijn zus kennis gekregen aan
een loodgieter. Ze is daar al meer dan 40 jaar mee
getrouwd.
Uit het raam
Voor de sociale contacten gingen wij uit het raam
hangen. Er was altijd wel een buurvrouw die hetzelfde deed en dan maakte je een praatje. Je woonde
jaren op het zelfde adres en kende elkaar allemaal.
Als het mooi weer was, zwommen wij in de Maashaven. Wij sprongen dan van een steiger waar boten
lagen afgemeerd, in de hoek naar de wijk Katendrecht. Op de Maashaven had je de markt, een lange
rij kramen.Toen ik op mijn 14e ging werken als
winkelmeisje bij de coöperatie Vooruitgang, werd
ik in de Noordmolenstraat geplaatst. Ik ben toen de
zondag ervoor op de ﬁets gaan kijken hoelang ik erover zou doen en waar de straat zich bevond. Later
werd ik overgeplaatst naar een ﬁliaal op de Paradijslaan en ontdekte daar pas in mijn middagpauze het
Kralingse Bos. Ik was toen dus nog een vreemdeling
in eigen stad.
W.M. Riedijk van Deventer

Het is nu mogelijk met een nauwkeurigheid van 90% correct
te voorspellen of een patiënt, die zich met heuppijn meldt bij
een huisarts, binnen drie jaar een heupprothese nodig heeft.
Dit blijkt uit het proefschrift van mevr. A. M. Lievense “Determinants on the cause and course of hip pain in the elderly in
primary care” waarop zij 9 november promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Uit haar onderzoek blijkt dat overgewicht, zwaar lichamelijk werk en
fysieke sportactiviteiten oorzaken
zijn voor het ontwikkelen van een
heupartrose. Mensen met speciﬁeke
afwijkingen op de röntgenfoto laten een
snellere progressie van de heupartrose
zien. Mensen met overgewicht of met
tekenen van heupdysplasie (afvlakking
van de heupkom) vertonen geen snellere
verslechtering.

In 2000 leden ruim 250.000 mensen
van 55 jaar en ouder in Nederland aan
heupartrose. Jaarlijks komen er 20.000
nieuwe gevallen bij. Bij vrouwen komt
deze vorm van artrose 2,5 keer vaker
voor dan bij mannen. Lievense onderzocht de oorzaken en de prognose van
heuppijn in de oudere populatie van de
huisartsenpraktijk.

Uit een vervolgstudie van 224 patiënten
bleek dat na drie jaar 12% en na 6 jaar
22% een heupvervangende operatie
moest ondergaan. Bij de meesten was
sprake van voorspellende symptomen
zoals een leeftijd van 60 jaar of ouder,
ochtendstijfheid en verminderde beweeglijkheid.
De huisarts kan op grond van deze
voorspellende symptomen vrij nauwkeurig voorzien of een patiënt binnen
drie jaar een heupprothese zal krijgen.

Electrostore uw adres voor nieuwe

As-Relikwieën
14krt Gouden as-medaillon
met w.g. sierrand.
incl.kunststof collier met
goud slot

DVD-spelerning
met afstandbedie

Electrostore prijs:

39,95

€ 186,00

Nu halen,
over 12 maanden
betalen

* Tegen bijbetaling is i.p.v. kunststof ook
levering met gouden collier mogelijk.
De meeste asrelikwieen kunnen worden
voorzien van een gravure

Bezoek en bestel via onze website: www.asrelikwieen.nl of
in onze winkel: v.d. Leckestraat 23-25, 3061 PA Rotterdam, tel. 010-2120472

Plasma televisies
L.C.D. schermen
Home Cinema systems
D.V.D. & Videorecorders
Audio apparatuur
Groot huishoudelijk
Klein huishoudelijk

KTV/DVD COMBI

37 cm beeld
tekst
Afstandbediening + Tele
Electrostore prijs:

149,-

e speciMaak nu gebruik van onz
alingsbet
ld
ale rentevrij uitgeste
e
eLin
regeling via Prim

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

Gratis thuisbezorgen,
monteren en installeren.
Inruil mogelijk, flexibele betalingsmogelijkheden, uitgebreide en eerlijke voorlichting.
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De pil steekt van wal

Waar was dat nou?
Het aantal reacties dat bij de
redactie van ‘De Oud Rotterdammer’ binnenkomt, geeft wel
aan dat het oude Rotterdam uit
‘onze’ tijd nog lang niet vergeten is. De meeste reacties geven weer wat men nog weet van
de eigen oude buurt, de school
of belangrijke dingen in de stad.
Maar hoe is het gesteld met de
stratenkennis van toen?
Ik ga proberen tweewekelijks
een foto in deze krant (én op
de Internetsite) te plaatsen, met
daarbij de vraag “Waar was dát
nou”?
Ik ben niet van plan achterafstraatjes in het zoeklicht te
zetten. Neen, de straten, pleinen,
singels en wegen zullen best wel
eens door u bewandeld zijn.
De eerste opgave is niet één van
de moeilijkste. Ik zie een eind/
beginpunt van een Rotterdamse
tramlijn, nieuwbouw, bouwactiviteiten en de nodige oudbouw
op de achtergrond.
Ik verklap niets, als ik zeg dat
het op dit punt nu in 2005 aanmerkelijk drukker is geworden.
Om als voetganger over te

steken, heb je echt de aanwezige
verkeerslichten nodig. Het verkeer rijdt achter, maar ook over
elkaar heen.
Waar was dát nou?
Oplossingen
Uw oplossing voor deze fotovraag dient uiterlijk op maandag
28 november 2005 in de brievenbus te liggen van het volgende
adres:
Waar was dát nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
Deelnemers die via Internet meespelen sturen hun oplossing, ook
voor 28 november 2005, naar

waarwasdatnou@xs4all.nl
Bij de oplossingen lees ik graag
persoonlijke opmerkingen die op
de locatie van de raadfoto slaan.
En waarom ik nu aan ‘The Millers’ denk, zeg ik lekker niet.
In de uitgave van ‘De Oud Rotterdammer’ van 13 december
2005 (toevallig mijn verjaardag)
maak ik bekend, waar de raadfoto gemaakt is.
Eén van de goede oplossers mag
op een Rotterdamse attentie
rekenen. In mijn budget werk ik
niet met auto’s of home cinema
sets als prijs. Nee, ’t is een
aardigheidje, dat alles met Rotterdam heeft te maken.

Wolter de Waard
huisarts

De POH
De POH heeft sinds enkele jaren zijn intrede gedaan in de
praktijk. De afkorting staat
voor ‘Praktijkondersteuner
Huisartsen’. De POH werkt
voor minimaal drie huisartsen, die tezamen een praktijkomvang van ongeveer
7500 patiënten hebben. In
Engeland is de ‘practicenurse’ al langer bekend en
heeft daar een belangrijke
plek verworven in de gezondheidszorg.
De praktijkondersteuner is in het
algemeen een verpleegkundige die een
aanvullende opleiding heeft gedaan
om eerstelijnszorg te kunnen verlenen.
Die zorg kan zijn; het overnemen van
bepaalde taken van de huisarts, maar
ook kan het een aanvulling op zijn werk
betekenen. Zo doet de POH controle
en begeleiding van patiënten met copd,
astma en suikerziekte. De huisarts blijft
verantwoordelijk voor de medicatie.
Daarom is overleg met de huisarts een
vast onderdeel van het werk van de
POH.
De onderzoeken die de POH doet, zoals
longfunctieonderzoek en controle van
diabetici, zijn erg tijdrovend. De huisarts

heeft daar geen tijd voor, maar is wel
geïnteresseerd in de resultaten daarvan
waarna zonodig de therapie aangepast
kan worden.
Net als de huisarts bezoekt de POH
soms patiënten aan huis. In het algemeen zijn dit oudere patiënten die slecht
ter been zijn en moeilijk naar de praktijk
kunnen komen.
Het assisteren bij kleine chirurgische
ingrepen en controle van de bloeddruk is
ook vaste prik voor de POH.
Men verwacht door het aanstellen van
de POH kosten in de gezondheidszorg
te besparen op, met name, verwijzingen naar de tweede lijn (de specialist).
Verder zal door de POH het huisartsentekort minder voelbaar worden, doordat
huisartsen met een praktijkondersteuner
meer patiënten kunnen behandelen. De
patiënten die door de POH worden gezien, zijn of verwezen door de huisarts,
of ze zijn door de POH opgeroepen voor
onderzoek. Het is ook mogelijk zelf een
afspraak bij de POH te maken. Dat kan
zijn voor oren uitspuiten, meting van
bloeddruk, maar ook als u een vraag
hebt over zorg en begeleiding van een
zieke.
Met de komst van de POH als hulpverlener in de praktijk gaat de zorgverlening
erop vooruit.

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

Tremmen
Zestig jaar geleden betekende ‘tremmen’ niet ‘iemand
in elkaar slaan’. Als jochie van elf mocht ik voor het
eerst alleen met een koffertje op reis. Mijn familie
woonde in Rotterdam. Zelf ben ik geboren en woonde
ik in een klein stadje in Noord Holland. Dat eerste bezoek aan zo’n grote stad was overweldigend.
De meeste indruk maakten de kerriegele trams met losse bijwagen.
Opschriften langs het tramdak als:
“wees slim, koop glim“ en “Vim
schuurt, maar kan niet krassen“
staan in mijn geheugen gegrift.
In mijn herinnering heerste er
altijd een zinderende hitte als ik er
logeerde, tijdens de zomerschoolvakanties. Mijn liefste bezigheid
was tre(a)mmen.
Ik kocht aan het begin of eindpunt
een kaartje voor een tram, met
opschriften als Groene Zoom v.v.
Diergaarde Blijdorp of Spangen v.v. Oude Kleiweg. Zo’n rit
duurde drie kwartier. Als je bleef
zitten en de tram zijn terugreis
begon, hoefde je niets meer te
betalen. Zo reisde ik, met schitterende ogen om mij heen kijkend
om alles goed te kunnen zien.
Vaak stond ik naast de bestuurder
waar ik volgens een bordje niet

mee mocht praten, net zoals er
stond “niet spuwen”. Of ik zat in
de “bijwagen” helemaal achterin
op de halfronde vensterbank. Van
de bediening begreep ik niets.
Het grote wiel waar snelheid mee
geregeld werd en de handel die
maar steeds rondgedraaid werd.
De “bel” deed hij met zijn rechtervoet op een grondpedaal. Prachtig
geluid. Helder als glas. Die toon is
nooit veranderd.
Op zuid waren drie lijnen die de
Maas overstaken. Lijn 12 vanaf
de Mijnsheerenlaan, lijn 3 die de
Groene Zoom verliet voor het
imposante Zuider Ziekenhuis
richting Van Aersenlaan Diergaarde Blijdorp. Dat was mijn
favoriet. Van alle tramlijnen
maakte de stoomtram de meeste
indruk. Vanaf de Rosestraat kwam
hij hooggillend over de Groene
Hilledijk. Daar draaide hij luid

ﬂuitend de Dordtsestraatweg op,
waar ik om zeven uur s’morgens
onmiddellijk rechtop in bed zat.
Als ik kwam, stond mijn lievelingstante steevast op het perron
van Rotterdam-Zuid om mij op te
vangen. De volgende dag, nam ze
me mee richting stad in lijn drie.
Bovenop het enorme dakterras
van Gerzon kreeg ik de grootste
sorbet die ze hadden. Nooit vergeet ik de kramp in mijn tenen, als
ik over de rand van het dakterras

wilde kijken en zij me aan mijn
broekriem vasthield.
Op de laatste dag van mijn
logeerpartij ging ik alleen naar de
stad. Bij Vroom en Dreesmann
wilde ik iets kopen voor tante, als
dank voor de heerlijke logeerpartij. Ik koos een broche met drie
lieveheersbeestjes op een tak.” Zo
knul, wil jij die kapoentjes” zei
de vriendelijke verkoopster. “Nee,
mevrouw die met de lieveheersbeestjes” zei ik. Ik had nog nooit

van kapoentjes gehoord. “Ja
hoor, je hebt gelijk”zei ze. ”De
kapoentjes”.
Nu woon ik alweer ruim veertig
jaar in Rotterdam. Als ik van
Vroom en Dreesmann langs de
“beurs” naar de Coolsingel loop,
moet ik altijd nog aan die tijd
denken, ook al is er geen lijn drie
meer.
R. Grootveld
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Ook ik behoor tot de groep senioren die zich schoorvoetend naar de
ﬁtnessclub heeft begeven.
Bij mijn wekelijkse bezoek aan deze
club ( men doet er alles aan je het
gevoel te geven erbij te horen) heb
ik eens om mij heen gekeken. Gezien het tijdstip, altijd in de ochtend,
trof ik voornamelijk 50plussers aan.
Op de loopbanden, ﬁetsen en andere
ingewikkelde trainingsapparaten.
Handdoek om de nek, ﬂes water
in de aanslag, druppels transpiratie

Ten opzichte van enkele jaren geleden is het aantal mensen met een
combinatie van een te hoge bloeddruk, hoog cholesterol en overgewicht sterk toegenomen. Maar, zegt
men in het onderzoek, het is nog
niet te laat. Meer bewegen en een
uitgebalanceerde voeding, kan ons
behoeden voor al deze ellende.

ken, bezweet kijkend naar MTV op
een levensgroot scherm, het hoort
erbij, maar past het ook bij mij?
Hoe zijn ze er allemaal toe gekomen, wat is de echte beweegreden
achter dit ‘afzien’ of is het geen opgave maar doen we het met plezier?
De stoute schoenen aangetrokken en
wat vragen gesteld aan de doelgroep
waar ik kennelijk toe behoor.

Zwembad Afrikaanderplein • Jacominastraat 41, Rotterdam • Telefoon 010-4854386
Zwembad Alexander • Bramanteplein 2, Rotterdam • Telefoon 010-4205904
Zwembad Charlois • Gooilandsingel 7, Rotterdam • Telefoon 010-4812222
Zwembad Hoogvliet • Middenbaan-Zuid 400, Hoogvliet • Telefoon 010-2961177
Zwembad IJsselmonde • Dwarsdijk 8, Rotterdam • Telefoon 010-4831399
Oostelijk Zwembad • Gerdesiaweg 480, Rotterdam • Telefoon 010-4136444
Recreatiecentrum Oostervant • Oostervantstraat 25, Rotterdam • Telefoon 010-4772100
Zwembad Overschie • Burg. Koningssingel 45, Rotterdam • Telefoon 010-4157064
Sportcentrum Schuttersveld • Crooswijksestraat 93, Rotterdam • Telefoon 010-2065060
Sportfondsen Rotterdam Noord • Van Maanenstraat 8, Rotterdam • Telefoon 010-4662580
Sportcentrum West • Spaanseweg 2-4, Rotterdam • Telefoon 010-2620955
Sportcentrum de Wilgenring • Melanchtonweg 70, Rotterdam • Telefoon 010-2855855
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring • Zevenkampse Ring 301, Rotterdam • Telefoon 010-4552800

U kunt terecht bij de volgende zwembaden:

Informeer bij de zwembaden naar het activiteitenprogramma of kijk op www.rotterdamzwemt.nl

Wilt u zich ook gezond als een vis voelen, kom dan in november naar één
van de 13 Rotterdamse zwembaden. Er worden diverse activiteiten georganiseerd speciaal gericht op
het gezond bewegen voor 55+ers. Zo is er onder meer 55+ Ontbijtzwemmen, Meer Bewegen voor
Ouderen, Aquajoggen voor senioren en de 55+ fittest. Onder deskundige leiding kunt u plezierig en
ontspannen sporten, zowel individueel als in groepsverband. Met zwemmen werkt u op een eenvoudige en gezellige manier aan uw conditie en daarmee aan uw gezondheid.

over lijf en leden en door de inspanning een hoofd te vergelijken met
een ballon die op knappen staat.
Gezond is het wel, zeggen ze. De
hoofdtelefoon geplugd in discoklan-

55+ zw
emmen in 1 van de 13 Rotterdamse zwembaden!

De cijfers liegen er niet om. Mannen leven 3,8 en vrouwen 3,3 jaar
langer en gezonder door intensieve
lichaambeweging. 50plussers lopen
een verontrustend hoger risico op
het krijgen van hart-en vaatziekten
dan tot nu toe werd aangenomen.
Dit blijkt uit een landelijk onderzoek onder 50plussers dat te lezen is
op Morgengezondweerop.nl’.

Heeft u dat nou ook? Dagelijks worden we om onze oren
gesmeten met goede raad over hoe we zo gezond mogelijk oud kunnen worden. Voedingssupplementen, diëten,
bewegingsadviezen en activiteiten om hoofd en hersenen zo lang mogelijk in vorm te houden. Gek worden we
er van. Willen we dat eigenlijk wel en als we gaan sporten, doen we dat dan met plezier?

besloot zij een afspraak te maken.
Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een
zucht was er een contract getekend
en zat zij vast aan een jaar contributie waardoor een krantenwijk bijna

Dinsdag 15 november 2005

De Senioren Sportmarkt is van 09.00 tot 16.00
uur geopend. Informatie: Tel: 010 – 455 02 00
of 010 – 421 91 60

activiteiten hebben in sporthal WION en op
andere locaties in de deelgemeente Prins
Alexander.
Er zijn demonstraties van Indoor Bowls,
Kegelen, Minitennis, Nordic walking - een
nieuwe vorm van wandelen met skistokken,
Jeu de Boules, Sqinniz - een nieuwe sport met
kenmerken van tennis,badminton en squash,
Tai Chi – chinese bewegingsvormen, Chineng
qi Gong – bewegingsvormen om gezond te
worden en te blijven, badminton voor 50
plussers – gezellig op een recreatieve manier
badminton spelen en conditietraining voor
50 plussers. Ook is er een cardioﬁets waarop
bezoekers kunnen ﬁetsen om te kijken hoe het
met hun conditie is gesteld.

Presentatie: Karl Noten en Olga Commandeur.

Iedere werkdag op TV: ‘s ochtends om 6.45 en om 9.10
uur. NIB-tv zendt, tussen de oefeningen door, reportages
uit over allerlei vormen van bewegen in Nederland. Een
sportfysiotherapeut en een docente lichamelijke opvoeding doen de oefeningen voor. Het programma is
in de eerste plaats ontwikkeld voor de lichamelijk
inactieve 55-plusser.
- Beweeg mee met Karl Noten op tv -

Nederland in Beweging is hét bewegingsstimulerings-programma dat
als doel heeft meer Nederlanders aan het bewegen te krijgen.

Nederland in Beweging op tv

Sportstimulering Prins Alexander en de
Stichting Sporthal WION vinden het belangrijk dat ouderen op een verantwoorde manier
bewegen. Tijdens diverse demonstraties op de
Senioren Sportmarkt kan men zien hoe dit kan.
Sporthal WION staat deze dag bol staan van
sportieve activiteiten voor 50 plussers. Ook
zijn er informatiekramen van diverse verenigingen en instanties die wekelijks sportieve

Donderdag 24 november 2005
wordt de derde Senioren Sportmarkt gehouden in sporthal WION
aan de Max Planckplaats 300 in
Ommoord. Mevrouw Jolanda van
Drongelen, portefeuillehouder
Beheer, Buitenruimte en Sport en
Henk van Lith, de oudste deelnemer (90 jaar) aan de conditietraining voor 50 plussers openen om
10.00 uur de markt.

Derde Senioren Sportmarkt

Op de loopband tref ik Maria
den Ouden, 54 jaar en tot twee
jaar geleden nooit iets aan sport
gedaan, Niet meer tevreden met
haar gewicht en vaak erg moe. Ze

kreeg een folder in de bus, weer een
nieuwe ﬁtnessclub geopend in de
buurt, een mooie, dure folder met
een wervende tekst. Na de zoveelste
mislukte poging om af te vallen,

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Sporten, willen we dat wel?
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“Het eerste half jaar ging ik 5 x per
week en bleef dan minimaal 3 uur,
het was een kwelling” zegt Maria.
Afvallen deed ze nauwelijks. Na een
maand of zeven besloot zij zichzelf
niet langer te kastijden en bracht de
frequentie terug tot twee keer per
week. Sindsdien gaat zij met plezier,
kijkt er naar uit en komt met de
dag beter in haar lijf te zitten. “Ik
ben zelfs het afgelopen jaar 4 kilo

noodzakelijk werd. Maar je krijgt er
wel wat voor, het aanbod is groot,
alles is voorhanden. Sporten, zwemmen, sauna, yoga, tennis, badminton
enz. Voor verveling is geen tijd.

afgevallen, te gek hoor” Maria heeft
totaal geen spijt van haar initiatief,
maar adviseert iedereen het sporten
niet als doel op zich te zien. Het is
een instrument naar een ander doel,
beter in je lijf komen en tevreden
zijn met wie je bent.
Er zijn veel verschillende manieren
om te bewegen. Alvorens fanatiek
aan de gang te gaan is het raadzaam
eerst te bekijken welke sport het
beste bij u past.
Op www.seniorenplein.nl en
www.gezondheidsnet.nl kunt u de
verschillen tussen diverse vormen
van bewegen vinden.
Elly Timmers
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Landelijke Oppascentrale biedt
gratis onbezorgde vakantie
Gratis op vakantie? Kan dat? Daar zal wel een lelijk addertje onder het gras zitten. Nee,
er zijn géén addertjes. Het kan echt! De Landelijke Oppascentrale in Groningen bezorgt
al jaren duizenden senioren een heerlijke onbezorgde gratis vakantie. De truc? Een gezin vertrekt een of meer weken naar het buitenland en u trekt in hun woning om daar op
de huisdieren te passen en de planten water te geven. Iedereen blij. Het gezin weet dat
er op hun woning gepast wordt en de oppassers hebben een heerlijke gratis vakantie.
Zit er dan écht geen addertje onder
het gras, vraagt De Oud-Rotterdammer aan initiatiefnemer Renger
de Ruiter. “Nee, absoluut niet”,
verzekert hij stellig. “Het enige dat
wij van de mensen vragen is dat zij
lid worden van onze club, Holiday

Link. Daarvoor betalen zij 65 Euro,
maar dan kunnen zij een heel jaar
onbeperkt gebruik maken van ons
vakantieaanbod. Al wil je vier keer
per jaar op vakantie, dat maakt niet
uit. Je kunt net zo vaak gaan als je
wil. En daar zijn verder geen extra

kosten aan verbonden.”
Deze manier van op vakantie gaan,
is bijzonder aantrekkelijk. Je hoeft
je geen zorgen te maken over
onbekende gewoonten of vreemde
ziektes in een ver land, je hoeft niet
af te wachten of je hotelkamer wel
zo luxe is als de brochure belooft en
je vertoeft meestal ook nog eens in
behoorlijk luxe woningen die van
alle gemakken zijn voorzien.
“Wij hebben altijd een groot aanbod
aan woningen, dus in de meeste
gevallen kun je ook nog eens kiezen
in wat voor omgeving je je vakantie
wilt doorbrengen. Aan zee, in de
bossen of bij een grote stad”, noemt

Renger nog enkele voordelen.
Holiday Link regelt inmiddels al
25 jaar tot volle tevredenheid van
de deelnemers oppas- en woningruilvakanties. “Onze grote kracht
is het gevarieerde aanbod”, meent
De Ruiter. “We hebben woningen
in binnen- en buitenland in allerlei

verschillende omgevingen. Er is
dus volop keus. We hebben ook
een eigen garantiefonds, waarop
deelnemers kunnen terugvallen bij
eventuele ziekte of schades die niet
onder hun eigen verplichte aansprakelijkheidsverzekering vallen”,
besluit hij.

Gratis oppasvakanties
voor senioren
De Landelijke Oppas-centrale heeft
duizenden deelnemers die van tijd tot
tijd een oppas zoeken voor hun, vaak
mooie, woningen. Onze oppassers
logeren gratis, als gast, tijdens de
afwezigheid in hun woning en zorgen
er onder meer voor dat de poes op
tijd haar natje en droogje krijgt en de
planten verzorgd worden.

Deze week hebben wij niet minder dan 75 oppasvakanties in voorraad! Enkele voorbeelden:
Hilversum; 23/12 – 09/01. Modern,
licht huis, grote tuin, nabij bos en
water. Winkels op fietsafstand. Niet
rokers. Klein hondje.

Assen; 27/12 – 05/01. Vrijstaand huis
aan de rand van het bos. Tien minuten
lopen naar het centrum van de stad.
Wij hebben twee poezen.

Bergen aan Zee; 01/02 – 28/02. Huis
op loop- en fietsafstand van zee en
bos. Poes en kleine hond. Zeer lieve
dieren.

Castricum; 02/01 – 17/01. Nieuwe
woning in een nieuwbouwwijk. De
woning is van alle gemakken voorzien.
Alleen niet-rokers!

Gorssel; 18/2 – 26/2. Bosrijke omgeving. Dichtbij de IJssel. Goed voor
fietsen en wandelen.

Stuur mij het GRATIS
OR-informatiepakket:
Naam:

Wilt u meer weten?

Vraag dan de gratis informa
tiebrochure OR aan bij de;
Landelijke Oppas Centrale
Postbus 70070
9704 AD Groningen
Tel: 050-3133535
Voorletters:

Adres:
Postcoce:
Telefoon:
Emailadres:

Woonplaats:
Fax:
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Theo van Doesburg en Kurt Schwitters in Rotterdam

Daverende dadademonstratie in
De Doele
Dat Rotterdammers in de modernste stad van Nederland
wonen, is geen toevalligheid. Er is immers niets waartoe
de inwoners van de Maasstad zich meer voelen aangetrokken dan het nieuwe. Bepaald modern is deze Rotterdamse eigenschap overigens niet. Reeds in 1923, toen
salon ‘De Doele’ aan de Coolsingel een ‘dada-matinee’
aankondigde, konden velen hun nieuwsgierigheid niet
bedwingen en waren de entreebewijzen weldra uitverkocht.
Tijdens de winter van 1923 gaven
Theo van Doesburg en Kurt Schwitters in Den Haag het startschot
voor hun ‘dada-veldtocht’, een
reeks schaamteloze optredens die
in Holland voor de nodige hilariteit
zouden zorgen. Op vrijdagavond 31
januari bivakkeerden deze ‘dadaïsten’ en hun gevolg voor het eerst in
Rotterdam. De salon van De Doele
zou nog lang nadreunen op zijn
grondvesten.
Nonsens
Een oplettende voorbijganger zal
het zijn opgevallen dat er iets in
de aankondiging niet klopte. Een
matinee op vrijdagavond? Zo er al
een bedoeling te ontdekken viel in
het optreden van Van Doesburg en
Schwitters, dan lag die hierin al besloten. De heren ‘dadaïsten’ wilden
de realiteit namelijk volledig op z’n
kop zetten en een ieder die het maar
zien en horen wilde, eens ﬂink door
elkaar schudden.
Dada was een internationale
beweging van kunstenaars, die was
ontstaan als een indirecte reactie op

de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog. Velen realiseerden
zich, dat de zegeningen van de techniek ook in staat waren gebleken om
de mensheid te vernietigen.
Volgens Kurt Schwitters (18871949) had de mens zichzelf daarmee
bewezen dat het leven louter onzin
was: ‘Niet dada is nonsens, maar
het wezen van onze tijd is nonsens’.
Vandaar dat de dadaïsten niets meer
serieus namen en de wereld tartten
met hun spot. De samenleving moest
volgens hen opnieuw worden opgebouwd, te beginnen bij de mens.
‘Dada’ was geboren, niet toevallig
verwees het woord naar de eerste
geluiden van een kind.
In zijn ‘dada-soﬁsche inleiding’
orakelde Theo van Doesburg (18831931) voor 700 samengestroomde
Rotterdammers wat ze deze avond
voor fraais konden verwachten: ‘Alles is dada. Slechts de dadaïsten zijn
niet dada. Wanneer immers de dadaisten dadaïsten waren, dan zouden
de dadaïsten geen dadaïsten zijn.’
In nuchter Rotterdams: Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Nadat de echtgenote van Van
Doesburg een bruidsmars van een
krokodil op de piano had voortgebracht, was het de beurt aan
Schwitters, die in een gepassioneerd
gedicht sprak van een blonde deerne
met blauwe haren. Toen hij daarop
allerlei zonderlinge geluiden voortbracht en met zijn handen gillend
op een piano begon te trommelen,
wilden vele bezoekers hun steentje
bijdragen en voet geven aan de
bewering dat alles inderdaad ‘dada’
was. Logisch dat de zaal veranderde
in een waar pandemonium. De
toegesnelde politie probeerde de
verhitte gemoederen weer tot rust
te brengen, maar veel effect had
dat niet. Pas op het moment dat de
hoofdcommissaris van politie het
podium beklom, werd het rustiger.
Wilde het publiek nu eindelijk eens
laten zien (en horen) dat ook in
Rotterdam dergelijke uitingen van
kunst mogelijk waren? Hij verzocht
een ieder om gezamenlijk de rust te
herstellen. Die rust kwam er ook,
vooral doordat vele feestgangers
verbijsterd de zaal verlieten. Een
commissaris van politie op een
dadaïstisch podium: gekker hadden
ze ‘t in Rotterdam nog niet meegemaakt.
Rob Groenewegen

- Van links naar rechts: Helma Schwitters, Nelly van Doesburg, Kurt Schwitters, en Theo van Doesburg (1923) -

Nieuw actieprogramma ouderenbeleid

Rotterdam
investeert fors
in ouderen
De gemeente Rotterdam gaat fors investeren in ouderen
in de stad. Een van de kernpunten van het nieuwe Actieprogramma Ouderenbeleid is de inwoners weerbaarder
te maken tegen sociaal isolement. De gemeente leert
Rotterdammers via trainingen hoe ze zichzelf beter kunnen redden en hun sociale netwerk kunnen vergroten.
Ook is extra aandacht voor armoedebestrijding, allochtone ouderen en versterking van de mantelzorg.
In Rotterdam leven naar schatting
4500 mensen boven de 65 jaar
eenzaam en sociaal geïsoleerd.
Nog eens 9000 Rotterdammers in
die leeftijdscategorie zitten in de
‘gevarenzone’. Het zijn mensen met
weinig sociale contacten, voor wie
veranderingen vaak te snel gaan.
Anderen hebben wel contacten,
maar ervaren een gebrek aan emotionele steun in hun omgeving en
durven niet over persoonlijke zaken
te praten.
Weerbaar maken tegen
isolement
De gemeente wil dat professionals
en vrijwilligers daar attenter op
zijn. Zij moeten signaleren dat een
oudere eenzaam is, en hem over
de drempel helpen om contact of
hulp te zoeken. De afgelopen jaren
zijn ongeveer honderd Rotterdamse
ouderenwerkers hierop getraind. De
komende tijd zullen ook medewerkers van woningbouwcorporaties,
thuiszorg en de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid die met
Rotterdamse ouderen werken, deze
training krijgen.
Daarnaast gaat de gemeente eenzame ouderen meer met elkaar in
contact brengen, en ze adviseren hoe
ze zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en
hoe ze hun sociale netwerk kunnen
uitbreiden.
Ouderenteams voor
bestrijding armoede
Bestrijding van armoede is ook
een belangrijk speerpunt. Speciale ouderenteams gaan al in de
deelgemeente Prins Alexander bij
mensen op bezoek en helpen hen bij
het invullen van formulieren voor
aanvraag van bijzondere bijstand

of kwijtschelding van OZB en afvalstoffenhefﬁng. Deze ouderenteams
worden de komende tijd in heel
Rotterdam actief.
Mantelzorg versterken
De gemeente gaat verder de mantelzorg beter ondersteunen. Mantelzorgers worden vaak ‘het cement
van de samenleving’ genoemd. Zij
nemen driekwart van de zorg aan
huis voor hun rekening en zijn daar
gemiddeld 19 uur per week mee
kwijt. Het gevaar van overbelasting ligt dan op de loer. Ook weten
mantelzorgers lang niet altijd waar
ze voor hulp terecht kunnen.
Rotterdam kent dertien Steunpunten Mantelzorg, verdeeld over de
deelgemeenten. Zij geven advies
en begeleiding en brengen cliënten
met andere organisaties in contact.
Het College kiest voor voortzetting
van de huidige steunpunten, en zet
daarbij sterker in op dienstverlening
naar allochtone ouderen. Hierbij
zoekt de gemeente samenwerking
met migrantenorganisaties. Een van
de praktijkvoorbeelden, het Programma Oudere Migranten (POM)
in Delfshaven, wordt uitgebreid naar
vier andere deelgemeenten.
Samen met deelgemeenten en ouderenbonden
De gemeente trekt voor de uitvoering van het actieprogramma totaal
3,4 miljoen euro uit. Uitgangspunt
van het beleid is om zelfredzaamheid, sociale netwerken en organiserend vermogen onder ouderen te
versterken. Dat is belangrijk met het
oog op de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarin
gemeente en burgers meer vrijheid
krijgen hun zorg zelf te regelen.
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Zorg- en
Senioren omroep
op FM 104,9
Programmaschema
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 – 12:00 uur:
RANO non-stop
12:00 – 13:00 uur:
Goeiemiddag Rotterdam
13:00 – 15:00 uur:
Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:
RANO’s Magazine
16:00 – 18:00 uur:
RANO non-stop
18:00 – 20:00 uur:
Goeienavond Rotterdam
20:00 – 22:00 uur:
Voor een Gezond Geluid
22:00 – 00:00 uur:
Welterusten

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 Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Museum het
Schielandshuis

Sterk
van kleur
Rotterdams kleurengrafiek 1945-1965.
20 dec. 2005 t/m 2 april 2006

- Gust Romijn -

Na de tweede wereldoorlog trokken Rotterdamse kunstenaars internationaal aandacht met graﬁek van hoge kwaliteit. Hun vaak opvallend
kleurrijke litho’s zetten Rotterdam als graﬁekstad op de kaart.
Tijdens de manifestatie Sterk van kleur van 20
december 2005 tot en met 2 april 2006, staan
diverse Rotterdamse instellingen en galeries
in het teken van graﬁek. Langs een route van
Museum Het Schielandshuis tot het Chabot
Museum zijn hoogtepunten uit ruim 60 jaar
Rotterdamse graﬁek te zien. Daarnaast tonen
de Erasmus Universteit, het Soﬁa Kinderziekenhuis en het Kasteel van Rhoon een deel
van hun graﬁekcollectie.
Museum Het Schielandshuis, Korte Hoog-

straat 31, Rotterdam 010 - 217 67 67 /
www.historischmuseumrotterdam.nl en
diverse andere locaties, waaronder: Blaak 10,
CBK, Chabot Museum, Erasmus Luchtbrug,
Woudestein, Galerie Delta, Galerie Duo/Duo,
Galerij Erasmus Hoboken, Galerie Phoebus
Rotterdam, Galerie XX Multiple, Kasteel van
Rhoon, MK Galerie, Soﬁa Kinderziekenhuis,
ramfoundation.
Openingstijden: di t/m vr van 10.00-17.00 u,
weekend en feestdagen 11.00-17.00 u.

- Piet Roovers -

- Daniel den Dikkenboer -

De RANO brengt de stad bij u thuis!

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

Pedicurepraktijk
Carla Colla
Dawesweg 426, 3069 VR Rotterdam

Tel. 010-4611911
Mobiel 06-13684991
Emailadres: carlacolla@planet.nl
Aangesloten bij provoet
Behandeling na telefonische afspraak

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

10% Winterkorting
op alle kunststof kozijnen*

Heerlijk
warm de
winter door!

HOUSEKEEPING
HOLLAND

Na een middag sneeuwpret is niets lekkerder
dan thuiskomen in een
heerlijk warm huis!

huishoudelijke dienstverlening
klussen
senioren service veiligheid
mobiliteit

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

Tel. 06 46 3 46 46 3

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

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

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

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

Uw geselecteerde dealer:

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

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

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

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

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

Werk van drie
generaties uit
een Rotterdams
fotografengeslacht
De tentoonstellingsruimte in Museum De Dubbelde
Palmboom staat vanaf 10 december in het teken van
oud Rotterdam. In de tentoonstelling ‘De stad ontwaakt’
laten drie generaties uit het fotografengeslacht Van
der Hoeven Rotterdam op zijn mooist zien. Hun prachtige zwartwitfoto’s beslaan bijna een eeuw Rotterdams
stadsleven. Wat was oud Rotterdam mooi!
Hoe verschillend de benadering
van de stad door drie generaties
fotografen ook mag zijn, wat ze
gemeen hebben is de liefde voor hun
omgeving en de hartstocht waarmee
ze die omgeving voor latere generaties hebben vastgelegd. En het oude
Rotterdam was mooi, echt mooi.
Tentoonstelling : De stad ontwaakt.

Werk van drie generaties uit een
Rotterdams fotogeslacht.
Datum: van 10 december 2005 tot
en met 5 maart 2006.
Locatie: Museum De Dubbelde
Palmboom. Voorhaven 12, 3024 RM
Rotterdam
Openingstijden: di t/m vrij 10.0017.00 uur; weekend en feestdagen
11.00-17.00 uur.
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Handige
opener voor
glazen potten
Acht enthousiaste ondernemende meiden
van de Hogeschool Tio te Utrecht hebben,
in samenwerking met de Stichting Jong
Ondernemen, een nieuw product op de
markt gebracht waarmee zonder kracht
glazen potten geopend kunnen worden..
Hun product biedt de oplossing voor een van de grootste
problemen in de keuken; het openen van potten!
De Potprikopener is speciaal ontwikkeld voor mensen
die moeite hebben met het openen van potten, zoals
mensen met reuma, of ouderen met verminderde kracht
in handen en/of armen.
De Potprikopener is zeer eenvoudig in gebruik: plaats
de potopener horizontaal op het midden van de deksel
van de pot, u hoeft slechts een kleine tik te geven met
uw handpalm of zelfs elleboog en de pot verliest zijn
vacuüm en gaat moeiteloos open.
Zelfs voor mensen met een zware vorm van reuma
gemakkelijk in gebruik.

Dit handige hulpmiddel is op elke pot te gebruiken,
kortom een kleine en eenvoudige oplossing voor een
groot probleem!
Het slimme apparaatje kost slechts € 3,50.
Bestellen kan op de internetsite www.prik-t.nl of telefonisch; 030-2381877.

In het spionnetje
Ik weet niet of het spiegelglas in mijn spionnetje vervormt, maar af en toe zie ik dingen die ik zo’n 20 tot 40 jaar geleden volkomen onmogelijk achtte. Op zulke momenten denk ik: “Ben ik nu gek of ben ik echt oud aan het worden?”
Door een beroerte ben ik halfzijdig verlamd geraakt. De rechterkant van mijn lichaam, inclusief
mijn been/voet en arm/hand, laat
het afweten.
Op zich heel vervelend, maar er
zijn ellendiger dingen te verzinnen. Het lopen is niet meer van
een jonge vent, maar met behulp
van een wandelstok óf aan de arm
van een vriendin/vriend durf ik
best een wandelingetje te maken.
Verder heb ik nog de kennis, de
energie en het lichamelijk vermogen om in een auto met automatische versnelling te rijden, dus wie
maakt zich zorgen?
Zeer onlangs voelde ik me sterk
genoeg een wandelbezoek aan
een braderie op de Schiedamseweg te brengen. Aan de arm van
een vriendin zwalkte ik langs de
kraampjes en winkels.
Het was die zaterdag zonnig en
warm weer; zodoende hadden
honderden andere stadgenoten
besloten óók de Schiedamseweg
op te gaan. En door die drukte
werd ik geconfronteerd met een
maatschappelijk verschijnsel, dat
ik nog niet eerder had opgemerkt.
Onze Medelanders, jong of oud,
hebben één route voor ogen:
rechtuit!
Of op hun pad een invalide is, die
blij is met ondersteuning te kun-

nen ‘lopen’, doet er niet toe. De
kortste afstand tussen twee punten
is een rechte lijn; dáár houden
onze nieuwe Rotterdammers zich
aan.
Het aantal keren dat mijn vriendin
of ik een lichamelijke oplawaai
van iemand kreeg, laat zich niet
bij benadering vaststellen. De
woorden die ik, in verschillende
talen, kreeg te horen zijn goed
voor een nieuwe uitgave van Het
Groene Boekje.
’t Bezoek aan de braderie heb
ik afgebroken. ’s Avonds thuis,
onder het genot van een whisky,
heb ik m’n verhaal aan m’n katten
verteld. Zij werden er niet warm
of koud van, maar ik was m’n
ergernis over die “rot buitenlanders” kwijt.
Euromast
Vier dagen na m’n braderie-ervaring liet ik mij door m’n vriendin
en haar echtgenoot plus haar vier
zoons overhalen een bezoek aan
de Euromast te brengen. De Rotterdam Pas laat je meer dingen
(gratis) in de stad en daarbuiten
doen, dan je mogelijk acht.
Het leek zonnig weer, wat het
was! Het was op straatniveau
redelijk warm, maar op 98 meter
hoogte was daar weinig van over.
Ik strompelde rond het platform
en waagde me niet aan een tochtje

met de Spacetower. Als excuus
voerde ik aan, dat ik de steile
wenteltrap niet kon bestijgen.
De werkelijke reden was, dat ik
– staande op een krant – al hoogtevrees heb.
De hele mij vergezellende familie
wilde echter wel tot 180 meter
stijgen en liet mij achter in de
ruimte die ik nog ken als ‘de cafetaria’. Buiten mij waren er in deze
ruimte veertien personen: acht
bezoekers en zes personeelsleden.
Ik nam een stoel en bekeek vanaf
die locatie de stad.
“Wat wilt u gebruiken?’, hoorde ik
vragen. Eén van de zes personeelsleden stond bij m’n stoel en
keek mij vragend aan. “Niets”,
antwoordde ik: “Ik wacht op wat
mensen die met de Spacetower
naar boven zijn.”
“Dan mag u hier niet zijn, dan
moet ik u verzoeken deze ruimte
te verlaten.”
Deze ras-Nederlandse had mij
zien binnenkomen en dus ook gezien hoe ‘mobiel’ ik was. Daarom
vroeg ik haar even ‘de baas’ erbij
te roepen, want dit vond ik wel
heel vreemd.
Ze riep ‘de baas’ en er verscheen
een Hollander die Hollandser dan
Hollands was. Hij hoorde van het
probleem, overtuigde zich van
mijn handicap en zei: “U mag
zonder consumptie hier niet zit-

door Aad van der Struijs

- Restaurant in de Euromast (1962) -

ten.” Toen ik vroeg, waar dan voor
personen zoals ik wel een uitrust/zitmogelijkheid op de mast was,
bleef hij het antwoord schuldig.
Na lang nadenken kwam hij met
een zitje op de begane grond,
maar “dan hebt u ofﬁcieel wel de
mast verlaten.”

weer aan m’n katten verteld.
Rambo, m’n 16jarige kater, miauwde. Uit dat gemiauw begreep
ik, dat er geen verschil tussen
allochtonen en Nederlanders is.
Het is mijn spionnetje dat een verwrongen beeld van het verleden
geeft.

Toen ik thuis was, heb ik alles

Spionneur
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BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD
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 de
toekomst’. De aloM
Aanvangstijden:
di. t/m za. 10.00-17.00; zo. en fd.
11.00-17.00
------------------------------------------Zondagsmarkt
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.
-------------------------------------------

UITTIPS

Diavoorstellingen Stichting Ons Rotterdam
Zondag 20 november 2005 organiseert de Stichting Ons Rotterdam
weer een Rotterdamse diapresentatie. Deze keer neemt Harm Kramer
u mee voor een historische tocht
door Rotterdam-Zuid en TuindorpVreewijk. Het wordt een boeiende
middag vol oude herinneringen.
Tevens kunt u in de pauze de fotoexpositie ‘Zo wordt Rotterdam
nooit meer’ bezichtigen.
De diavoorstelling wordt gehouden
van 14.00 tot 16.00 uur in de expositieruimte van Ons Rotterdam aan
de Kerkwervesingel 55 (zijstraat
van Slinge en Oldegaarde) in Rotterdam-Zuid. De toegang is gratis
en u bent van harte welkom.

RECTIFICATIE
In De Oud-Rotterdammer nummer
3 van 1 november is een verwarrende fout geslopen. Op pagina 12
meldden wij dat Hans Somers op
24 november en 20 december een
Rondje Rotterdam zou presenteren. Een pijnlijke vergissing, want
iedere rechtgeaarde Rotterdammer
weet dat het Rondje Rotterdam
al vele jaren gepresenteerd wordt
door Hannie van Golden. We
willen dit daarom in deze krant
graag rechtzetten. Hans Somers
presenteert een Rondje Dynamo in
het Dynamisch Partycentrum aan
de Dynamostraat en géén Rondje
Rotterdam.
De redactie

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.

Jaar van de Verleiding in Museum voor
Communicatie, Den Haag
Woensdag 18 januari 2006 opent in het Haagse Museum
voor Communicatie de tentoonstelling “de Verleiding,
400 m² aan inspiratie”. De ondertitel verwijst naar de
opzet: een verlokkend warenhuis waar de bezoeker vele
verleidingsmiddelen kan verkennen. De prikkelende
tentoonstelling, waar onder anderen Roshanak Parizadeh, Tattoo Bob en Fokke & Sukke aan meewerken,
is heel 2006 geopend. De mogelijkheden om anderen
te verleiden – bewust en onbewust, subtiel en extreem
– lijken onbeperkt. Wie de tentoonstelling de Verleiding
bezoekt, wacht dan ook vele verrassingen.
Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den Haag,

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

Oproep
Huize Grootenboom van Os, ook bekend als Hofje van Os, was een hofje aan de zuidzijde van de Goudschestraat
80-90, tussen de Jonker Fransstraat en de Rotte, van 1875 tot het bombardement van 14 mei 1940. Heeft u foto’s
van het gebouw of weet u er iets van, dan hoor ik dit graag van u.
In 1954 is de nieuwbouw aan de Van Goghlaan geopend door koningin Juliana. Ook van de bouw en de opening in
1954 zoek ik foto’s.
J. Dekkers, Van Goghlaan 2, 3055 PM Rotterdam, tel: 010-4613280

Uitslag
Sparta-prijsvraag
Dat de populariteit van Sparta nog altijd groot is en zelfs
weer groeit nu ze zo goed presteren in de eredivisie, kon De
Oud-Rotterdammer goed merken. De redactie ontving erg veel
inzendingen op de prijsvraag waarmee gratis kaarten te verdienen waren voor de wedstrijd Sparta-Heerenveen op zondag
20 november. Uit de inzenders zijn tien gelukkigen geloot,
die ieder twee vrijkaartjes voor deze aantrekkelijke wedstrijd
ontvangen. Zij krijgen een uitnodiging van Sparta en kunnen
hun kaarten zondag afhalen.
De winnaars zijn:
AB Rodolf, Zundert
Hr De groene, Maassluis
Marcel Schop, Vlaardingen
Bas Maijenburg, Haastrecht
J.Pieters, Spijkenisse.
S.Sonnega, Capelle a/d ijssel
A.Noorlander, Rotterdam
M.P.E. Boretis, Poortugaal
G.J.Wolders, Rotterdam
Sylvia Prins, Vlaardingen
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot
Rotterdam staan de krantenrekjes van de
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de
stad en de regio.
Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
Alle vestigingen
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Herenwaard 25
Deelgemeente KralingenCrooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Rotterdam Ommoord
Albert Heijn
Kleiweg Rotterdam
Albert Heijn
Benthuizerstraat
Albert Heijn
Mathenesserplein
Albert Heijn
Bentinckplein
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Gezondheidscentrum
Ommoord
Briandplaats
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Watering 324
Konmar
Oosterhof
Restaurant Montmartre
Zuidplein 116
Van Rietschoten
Keizerswaard 8
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentrum
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV Rotterdam
Coolsingel

Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14
Oudheidkamer Pernis
Rozenburg
Activiteitencentrum Het Anker
Ln v. Nw BLankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard v. Putten ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Edah
Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
VlietlandZiekenhuis
Vlaardingen
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Konmar
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Hein
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis Capelle a/d
IJssel
Stadsplein
Bibliotheek Capelle a/d IJssel
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis

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

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8

Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgebouw Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
Seniorenrestaurant
Lage Vijver
Bloemenhuis Otten

Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil
WC De Struytse Hoek
Albert Heijn
Evertsenplein 68
Plusmarkt Trommel
Moriaanseweg 46
MCD
C1000
Konmar
Nieuwerkerk a.d.
IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Overige
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek Ridderkerk
St. Jorisplein 77

Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

De Oud
De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Colofon
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Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 – 13 53 50 58
Elly Timmers. Tel. 06 - 49 69 44 24
Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De
Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden.
Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave
mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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“Struintocht door de Visserijgriend”
De Visserijgriend is een klein natuurgebied aan de Hoogvlietzijde van de Oude Maas, even ten zuiden van de
Spijkenissebrug. Ik ken de plek al 40 jaar en heb de hele
omgeving drastisch zien veranderen. Aan de polderzijde
van de dijk lag toen nog een vrij openlucht zwembad. Nu
staan er hoge ﬂatgebouwen van Park Vossendijk, met
veel gebouw en …… weinig park, dat wel! Aan rivierzijde
lagen toen ooit de grienden waarin wilgen voor hun takken werden geknot.
Het gebied werd geleidelijk
versnipperd door de bouw van de
Heinenoordtunnel, de golfvelden en
de jachthaven bij Rhoon, Delta en
de Metrotunnel. De stukken griend
die nu overblijven, moeten voor hun
behoud zorgvuldig bewaakt blijven,
het zijn voor Europa unieke stukken
natuurgebied.
ARK Natuurontwikkeling geeft
voorlichting over de “robuuste“ natuur in of bij de stad. Deze stichting
speelt een rol in het herstel van een
600 meter lange getijdengeul in de
Visserijgriend. Deze geul, nu nog
een slootje, is door Ark gekozen
als voorbeeld om in het veld over
de dynamische processen van de
getijden te vertellen.
Bij aanvang van de wandeling
geeft Ineke van Dort van ARK

Natuurontwikkeling uitleg over de
geschiedenis van de griend. Daarna
stappen we van het wandelpad op
het plankier van een kunstmatig pad
boven een waterpoel. Ineke vertelt
enthousiast over de unieke vegetatie
en de beschermende planten en onderbreekt haar relaas vaak door uitroepen als: “Luister een roodborstje!” “Hoor een kramsvogel.” Terwijl
ik staar naar een dicht oerwoud van
rabarberbladen en verdorde stengels
riet in een modderoever, roept Ineke
opgetogen: “Mensen wat is dat mooi
hier, kijk eens hoe bijzonder!” Sta
ik natuurlijk naar de verkeerde kant
te kijken!
Ineke neemt ons een stukje van het
pad weg het oerbos in, we strompelen over een zompige brei van
bladeren en water en zakken hier en
daar met de schoenen het water in.

- Onder onze voeten knappen de stengels en bladeren en vullen de neus met de lekkere geur van verse plantensappen. -

Aan het eind van de griend wordt
Ineke’s grote wens geopenbaard.
Hier moet de lage dijk, die de griend
van het open water scheidt, worden
doorstoken en de bestaande sloot
worden omgetoverd tot een acht
meter brede getijdengeul. Deze geul
loopt langs de volle lengte van de
griend en buigt net voor de vijvers
af in de richting van de Oude Maas.
Ineke hoopt dat volgend jaar als
de geul is gerealiseerd, bezoekers
niet alleen vanaf het bestaande pad
langs de kant, maar eventueel ook
vanuit een kano door geheimzinnige

Puzzel mee en win !!!
De prijspuzzel in De Oud-Rotterdammer 3 van 18 oktober 2005 leverde meer dan 600
goede oplossingen op. De oplossing luidde: ROTTERDAM STAD VAN MIJN HART
Onder de inzenders die deze woorden hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer
tien CD’s verloot.
De winnaars zijn:
John.W.de Wijk, uit Rotterdam.
M. Jongebreur, uit Rhoon
H.Noorlander, uit Krimpen a/d IJssel
A. van Grevengoed, uit Spijkenisse
E. Koninga, uit Capelle aan den IJssel

C. Muste, uit Rotterdam
J. v.d. Schoot, uit Rotterdam
J. Timmermans-Das, uit Rotterdam
I. van Haaften, uit Nieuw- Beijerland
J. Notenboom, uit Rotterdam

Horizontaal
1. schitterend; 7. kabeljauwachtige zeevis; 13. nieuw (in samenstelling); 14. marktstalletje;
16. Engels bier; 17. eiergerecht; 20. meisjesnaam; 21. het zich verdiepen in zijn gedragingen; 23. met springlading gevuld projectiel; 24. lekkernij; 26. durf (lef); 28. scheepstouw;
29. smalle riem (leidsel); 31. actuele onderwerpen (afk.); 33. koninklijke landmacht (afk.);
34. plaats in Zwitserland; 35. boomsoort; 37. schildersgerei; 40. licht roei- en zeilvaartuig;
41. getijde; 43. vierhandig dier; 45. loot; 46. voor (in samenstelling); 47. ijzer (scheik. afk.);
48. inwendig orgaan; 50. drietenige luiaard; 52. familielid; 53. wang; 55. academische raad
(afk.); 56. ommetje; 57. oosterlengte (afk.); 58. gewas gebruikt voor voetbalvelden; 60.
radon (scheik. afk.); 61. laus deo (afk.); 62. drietal muzikanten; 64. rijksstudietoelagen (afk.);
65. landkikker; 67. mak; 69. bloeiwijze; 71. voegwoord; 72. kippenloop; 73. vertrek bij een
wedstrijd; 75. meisjesspeelgoed; 77. gierigaard; 79. muzieknoot; 80. wereldrecord (afk.);
82. vlees aan stokje geregen; 84. boomsoort; 85. nevel; 87. traag (laks); 89. gevangenis;
90. munteenheid in Indonesië; 92. lofdicht; 94. soort gereedschap; 96. Japanse munt; 97.
zwerven (dwalen); 99. ontkenning; 100. spijs gebruiken; 101. veel kleuren vertonend.
Verticaal
1. moeilijkheid (vraagstuk); 2. gebrek aan bloedkleurstof; 3. gevangenverblijf; 4. hoofddeksel; 5. persoonlijk voornaamwoord; 6. anecdote (bak); 7. in elkaars gezelschap; 8. lengtemaat (afk.); 9. zwemvogel; 10. waterdoorlatend; 11. kwajongen; 12. zich door een afzet van
de voeten met kracht in de hoogte verheffen; 15. jongensnaam; 18. afgemat; 19. open plek
in een bos; 21. doorschijnend; 22. roem; 25. bovendien; 27. maand van het jaar (afk.); 30.
klap (mep); 32. koopman (meestal in het groot); 34. leesgerei; 36. salvation army (afk.); 38.
persoonlijk voornaamwoord; 39. heilige (afk.); 40. de jongere (Lat. afk.); 42. stekelvinnige
riviervis; 44. edel dier; 46. bamboebeer; 47. zeer dun bladmetaal; 49. bontgekleurde papegaai; 51. rivier in Oostenrijk; 52. medicijn; 54. gehoororgaan; 58. in hout snijden of steken
(etsen); 59. varkensvlees; 62. scheepstouw; 63. niet te goeder trouw jegens anderen; 66.
meisjesnaam; 67. Ned. motorrace (afk.); 68. titel (afk.); 70. Amsterdams peil (afk.); 72.
verzoekschrift; 73. noodsein (afk.); 74. twee (engels); 76. katachtig roofdier; 78. plaats in
Brazilië (afk.); 79. beeldplaatje; 81. zeehond; 83. gesloten; 85. een zeer kleine uitvoering van
iets; 86. jongensnaam; 87. oningewijde; 88. spijskaart; 91. hoofddeksel; 93. inhoudsmaat
(afk.); 95. Europeaan; 97. lidwoord; 98. noorderlengte (afk.).

tunnels van de begroeiing kunnen
peddelen en genieten van de natuur.
De Visserijgriend komt door het
herstel van de getijdengeul in een
optimale verbinding te staan met
de rivier en de beweging van eb en
vloed; hierdoor wordt de groei van
de in Europa unieke getijdennatuur door de werking van het water
bevorderd.
Na de twee uur durende excursie
keren we terug bij het beginpunt.
Ik heb gezien hoe in dit kleine
stukje landschap de natuur zichzelf

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 24 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.
Deze keer maken opnieuw tien mensen kans op een
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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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Frans Udo
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vernieuwt. Ik heb mij dicht bij de
bebouwing en de industrie ver van
de bewoonde wereld gewaand en
gezien hoe de aarde aan het ontstaan
was. Mijn voeten zijn daarbij wonder boven wonder droog gebleven
en dat is mooi! Ik weet dat het Hollandse rivierlandschap uniek in zijn
soort is en wat schoonheid betreft
kan wedijveren met elk ander in de
wereld.

94
98

100

76
82

88

93

97

71

75
81

87

63

70

83
89

95
99

101

72

17

62

93

51

35

86

9

90

24

2

48

97

22

7

19

100

54

92

21

74

20

47

95

82

43

79

Pagina 16

Dinsdag 15 november 2005

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

!
R
A
A
J
0
4
AL BIJNA
M!

A
D
R
E
T
T
O
R
N
‘N BEGRIP I
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
E
G
A
T
MON

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

BENZINE

NU

Ook vestigingen in
BARENDRECHT
BRIELLE
HOOGVLIET
HELLEVOETSLUIS
RIDDERKERK
SPIJKENISSE
VLAARDINGEN

50
.

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

