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De Noorse kerstboom is onderweg
Hij komt er weer, de grote
Noorse kerstboom op de
Coolsingel. Elk jaar krijgt
de stad een kerstboom
aangeboden van de stad
Oslo in Noorwegen. Traditie van vele jaren terug,
toen de gemeente Oslo
in 1951, als zusterstad
van Rotterdam, de boom
schonk aan het Gemeentebestuur van Rotterdam.
Amsterdam heeft een
einde gemaakt aan de
jarenlange traditie, in
Rotterdam leeft het des te
meer!
De Noorse kerstboom was bedoeld
om het gat dat geslagen was in het
centrum van de stad op te vullen
en met zijn vele lichtjes de kilte te
verdrijven. De kerstboom komt,
zoals alle voorgaande jaren, voor
het stadhuis te staan. Dit jaar wordt
het de 55ste keer dat Rotterdam dit
cadeau vanuit Oslo ontvangt.
”Een boom om naar uit te kijken”,
zegt Mariėtte Opstelten, echtgenote
van onze burgemeester. Zij heeft de
boom persoonlijk omgezaagd, samen met de burgermeester van Oslo,
Per Ditlev Simonsen. Het zagen van
de boom was een natte bedoening.
In de stromende regen en gadegeslagen door Noorse schoolkinderen
zette het duo de zaag in de spar. De
boom is groter en voller dan andere
jaren en het toeval wil dat de boom,
volgens de jaarringen, 55 jaar oud
is.

- De Noorse kerstboom vormde ook in de jaren ‘60 al een romantisch decor voor menige trouwerij -

Symboliek
Over de traditie van het gebruik
van de spar als kerstboom lopen de
verhalen zeer uiteen. Wel wordt in
alle bronnen die te vinden zijn, aan
de kerstboom dezelfde symboliek
toegeschreven: in barre wintertijden
symboliseert de spar (en nooit een
den) met zijn groenblijvende naalden het leven dat altijd zal terugke-

ren. Een van de versies vertelt dat de
kerken de boom lange tijd hebben
geweerd, vooral de rooms-katholieken moesten er niets van hebben.
In de zestiende eeuw verklaarde
Luther de boom tot symbool van
de geboorte van Jezus en daarmee
werd deze tot een vruchtbaarheidssymbool benoemd. Eerst stond de
boom uitsluitend in kerken, eind 19e
eeuw haalde men de kerstboom de
huiskamer binnen. De kerstboom
herinnert de christenen aan de boom
in het paradijs en de kerstballen aan
de vruchten waarvan Adam en Eva
aten. De piek staat voor de ster die
aan de Wijzen de weg wees naar de
geboorteplaats van Jezus.

van opzet, maar de organisatoren
willen het evenement de komende
jaren laten uitgroeien tot een groots
spektakel. Christmas Wonderland
biedt een breed en gratis toegankelijk programma dat het centrum van
Rotterdam volledig in kerstsfeer zal
onderdompelen. Na het ontsteken
van de lichtjes in de kerstboom op
de Coolsingel, openen de ramen
van het stadhuis zich, van waaruit
het kinderkoor ‘Prettig Weekend’
een kerstconcert ten gehore zal
brengen. Op de trappen van het
stadhuis wordt van 16 tot en met 24
december muziek gemaakt, toneel

gespeeld en gezongen door een gospelkoor. Op de Coolsingel komen
Zwitserse chalets waar winterse
lekkernijen verkocht worden en een
levensgroot Hans en Grietje ‘Knusperhaus’ bij het stadhuis. Dit unieke
kersthuisje is vervaardigd van eetbare materialen waaronder peperkoek
en gemaakt door leerlingen van het
Albeda College in Rotterdam. Dansende sneeuwpoppen, tochten met
een arrenslee en kerstvertellingen
in de sfeer van Dickens maken van
Christmas Wonderland een onvergetelijke ervaring.
Elly Timmers

Christmas Wonderland
Op vrijdag 16 december om 19.10
uur worden de honderden lichtjes in
de meer dan 20 meter hoge Noorse
boom voor het stadhuis ontstoken.
Tegelijkertijd wordt het startschot
gegeven voor het nieuwste Rotterdamse evenement ‘Christmas
Wonderland’ dat de transformatie
van Rotterdam tot kerststad moet
realiseren.
De eerste editie van Christmas
Wonderland is nog bescheiden

- huisje van peperkoek -

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
- De Noorse kerstboom in volle glorie op de Coolsingel -
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
Geweldige aanwinst voor uw krant,
Gerard Cox. Ik lees zijn column
met veel plezier. Toch even een
kleine kanttekening bij de column
‘Gezag’. Het Openbaar Ministerie
haalt niet zomaar de administratie
bij je weg. Dat gaat bij voetbalclubs
meestal over belastingontduiking
met vele miljoenen tegelijk. En
dat die grote belastingontduikingen worden aangepakt, is een
zegen voor het land. Want juist de
behoeftigen in de samenleving zijn
aangewezen op de belastinginkomsten van de staat en al die slimme
‘boekhouders’ van de voetbalclubs
benadelen dus feitelijk de kleine
man. Die meestal nog hun trouwste
supporter is ook!
Wim Weenink
------------------------------------------Spionnetje
Ik woonde in de Van Speijkstraat
op nummer 27, aan het begin van
de straat en natuurlijk hadden ook
wij een spionnetje. Nummer 1 was
aan het begin, bij de West-Kruiskade. Op de hoek zat een café en op
de andere hoek de poppendokter.
De andere richting op was de Binnenweg, met het weeshuis aan het
einde van de straat.
Als klein meisje zat ik voor het
raam in het spionnetje te kijken of
mijn vader er al aankwam en onze
poes zat naast mij en keek mee.
Mijn vader werkte in de haven en
ging ’s morgens om half zes de

deur uit en kwam pas tussen zes
en zeven ’s avonds thuis. Zodra
de poes mijn vader de hoek bij de
Kruiskade om zag komen, holde zij
naar de deur waar zij bleef wachten
tot mijn vader binnen kwam en ons
gezin compleet was.
Nel van Waardenburg
---------------------------------------Nu er bijna dagelijks moorden in
de krant staan denk ik vaak terug
aan de moord in de tijd dat ik een
jongen van een jaar of negen was,
zo rond 1930. Ik woonde in de
Coolsestraat 57, drie hoog in Rotterdam. Mijn ouders hadden zes
kinderen. We hadden een voor- en
achterkamer met daartussen twee
alkoven plus het gebruik van de
halve zolder. De mooie voorkamer
was verhuurd aan een echtpaar als
bijverdienste. Aan de overkant van
de straat stonden oude benedenhuisjes. Ze werden gesloopt en er
kwamen nieuwe panden voor in de
plaats. Tegenover ons op de tweede
etage woonde een meisje. Ze heette
Marietje van Os, ik denk dat ze een
jaar of tien was. Naast hun huis was
een kruidenierswinkel met boter,
kaas en eieren, daarnaast een dubbele autogarage. Op een dag was
Marietje van Os verdwenen. Later
is ze vermoord teruggevonden op
de toen nog kale Blijdorpvlakte.
We noemden dat het ondergespoten
land. Werklui waren daar bezig
het terrein gereed te maken voor
de Wereldtentoonstelling “De
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Nenijto”. Toen de moord bekend
was liep dagenlang veel volk naar
de Coolsestraat en staarde omhoog naar de tweede etage. Mocht
iemand meer weten van dit verhaal
of het kunnen aanvullen, dan zou
ik dat graag horen en ik wil vooral
graag weten of de moordnaar van
Marietje van Os ooit gevonden is.
H. Wiegmann
-----------------------------------------Tremmen
Erg verrast was ik over het stukje
tremmen dat u plaatste met de alleszeggende foto erbij. Dat was echt
erg toepasselijk. Ik kreeg zelfs nog
een telefoontje van een tramfanaat,
die vertelde dat de foto gemanipuleerd was. Hij vroeg of ik ook iets
met trams had. Best wel leuk.
Ron Grootveld
------------------------------------------Geachte redactie,
Naar aanleiding van het verhaal van
de heer Witjes over de in te leveren
radiotoestellen:
Zo ongeveer 1943/44 moest plotseling iedereen, die een radio bezat,
deze inleveren en daar kreeg je dan
een ontvangbewijs voor. Mijn oom
in de Hoogvlietstraat bezat een
vrijwel nieuwe Biampli radio en
hij durfde deze niet achterover te
drukken. Mijn vader boos en haalde
z’n broer over, de nieuwe radio
bij hem in bewaring te geven tot
na de oorlog. Mijn vader Dirk had
een hele oude grote kast met een
spoelenradio op de kop getikt, dat

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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ding deed het toch niet meer, en op
de dag van inlevering moest ik een
handkar gaan huren (waarvoor wist
ik toen nog niet). Toen de tijd aangebroken was van inleveren werd
er een hollandse vlag (met stok)
op de radiokast getimmerd en mijn
vriendjes en ik naar de inleverplaats
en pa er achteraan. Veel bekijks
natuurlijk, maar achteraf toch wel
weer link. De ambtenaren vonden
het geweldig, maar de vlag werd
wel snel verwijderd. We konden de
kast ergens neerzetten en naar huis,
terwijl mijn vader op z’n broers
naam de inleverbon ontving.
Na de oorlog is inderdaad de radio
bij ome Koos teruggebracht.
J.Groeneveld
-----------------------------------------Een dagje Waalhaven
Met bijzonder veel belangstelling
neem ik sinds enige weken kennis
van de inhoud van uw blad De
Oud-Rotterdammer. Sommige stukjes in de Tante Pos(bus) zoals dat
van lezer Hanselman uit nummer 4
had ik woordelijk kunnen schrijven. Als je op driejarige leeftijd
vanuit de stad in de Egelantierstraat
op Overmaas terecht komt, later
gevolgd door de Oleanderstraat en
schoolgaan op het Ericaplein bij de
in een eerder verschenen nummer genoemde hoofdonderwijzer
Roukes (niet Roukens!), mag je
toch wel zeggen dat je in Bloemhof
begonnen bent.
In nummer 3 roept “Een dagje
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Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

DENTO TANDPROTHETIEK

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

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

/PEL &RESH THINKING n BETTER CARS

3TAP IN VANAF

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

DENTAL KRALINGEN

Waalhaven” herinneringen bij mij
op. Toen ik als 16-jarige jongeling de Ambachtsschool aan de
Hillevliet verliet, in maart 1940,
was mijn eerste werkgever Frits
Koolhoven op het vliegveld aan de
Waalhaven. Aan acht weken werk
in een redelijk sociaal opererend
bedrijf kwam een abrupt einde
op die 10e Mei. Later bleek zich
op de plaats waar mijn werkbank
had gestaan een bomtrechter te
bevinden waar wel vier werkbanken in konden staan. Van de fabriek
van Koolhoven herinner ik mij
nog dat in een hoek van het terrein
de verwrongen resten lagen van
een FK 58. Met dat toestel had de
toenmalige invlieger van Koolhoven, Schmidt Crans, tijdens een
duikvlucht boven Le Bourget in
Parijs de destijds absolute wereldtopsnelheid van 887 km/uur bereikt.
Een latere poging om nog sneller
te gaan resulteerde in de dood van
Schmidt Crans en de schroothoop
terzijde van de fabriekshal.
Vermeldenswaardig is dat Frits
Koolhoven al zijn werknemers na
enige maanden keurig netjes een
vergoeding voor geleden schade
heeft uitgekeerd. Het is mij tot
vandaag niet duidelijk waarom
deze man in de betreffende wijk, in
tegenstelling tot Anthony Fokker.
geen straatnaam naar zich vernoemd heeft gekregen.
W.H. Smid
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Kerstfeest 1958
De overvloed aan keuzes die de meesten van ons kennen bij het invullen van de kerstdagen is enorm vergeleken bij de vijftiger jaren. Wat herinneren we ons van al die
soberheid en vaste rituelen? Weet u het nog?
De weken voor het grote feest was
het koud en donker in de meeste
delen van de stad. Op zoek naar de
kerstsfeer en het daaraan gekoppelde licht, gingen we op pad, richting
centrum.
Op de Coolsingel straalde de
warmte ons tegemoet. De neus
tegen de ramen van de etalage van
De Bijenkorf met veel verlichting,
bewegende kerstﬁguren en decoraties.We schaatsten en gleden op
alles dat in staat was zich tot ijs te
transformeren. IJspret heette dat.
Als de kou ons teveel werd liepen
we richting huis, over de Binnenweg en de Schiedamseweg. Thuis,
waar de plattebuiskachel roodgloeiend stond en mijn vader zich altijd
weer zorgen maakte over de voorraad kolen; zouden we de kerst nog
halen? Hij weigerde over te stappen
op een ‘moderne’ schudkachel,
zoals we dat noemden. Bij de buren
was het geluid van porren en schudden van zo’n kachel wel regelmatig
te horen. Maar hoe weinig we ook
te besteden hadden, de kastanjes
sissend en piepend op de kachel,
herinner ik mij nog goed.

Zelfgemaakte kerststukjes
Uiteindelijk was het Eerste Kerstdag. Nette en schone zondagse
kleren aan, op straat spelen was er
dan niet meer bij, daar werd je weer
vuil van. We moesten ons tenslotte
op ons ‘kerst-best’ aan de familie
tonen. Uren wachten op familieleden die zich ieder jaar op hetzelfde
tijdstip aandienden. Kersttakken,
opgehangen aan een spijker in de
muur, kerstballen die ik zelf, op de
verjaardag van mijn moeder cadeau
deed. Of zij ze ook mooi vond, daar
was ik toen niet mee bezig. Ik koos
altijd voor de inkijkkerstbal van glas
en genoot van de reﬂectie van de
kleuren. Het vogeltje en de trompet
op een metalen knijper, vergeet ik
ook nooit meer. Zelfgemaakte kerststukjes en een nieuw papieren kleed
met kerstafbeeldingen op tafel, het
exemplaar van vorig jaar was niet
meer toonbaar, helaas.
Lekkernijen
Geen cadeautjes onder de boom, het
geld daarvoor was al met Sinterklaas bij elkaar geschraapt, voor
de kerst bleef dus weinig over. Wel
iets lekkers bij de thee en kofﬁe.

Appelbollen met suiker en kaneel,
opgewarmd in de ovenruimte van
de plattebuiskachel en goedkope
amandelstaaf met van die vreselijke gekonﬁjte vruchten, die ik per
omgaande in de planten deponeerde.
De rumbonen, die vond ik lekker,
ik heb vaak uit de doos gestolen als
er even niemand keek. Daar waar
ik de gewone zondagen niet door te
komen vond, was ik wel een fan van
deze Eerste Kerstdag. Het verschil
zat hem, vermoed ik, in alle lekkernijen van die dag.
Appelmoes
Dan het kerstdiner, een mooi
gedekte tafel, met het eerder genoemde papieren kleed. Kaarsjes en
papieren servetjes mochten ook niet
ontbreken. Eerst de soep, altijd kippensoep, magertjes, maar wel vers
gemaakt door mijn moeder. Met
veel tromgeroffel verschenen de kip
en het konijn op tafel. Na de ervaring van het jaar daarvoor, toen mijn
vader zelf een konijn geschoten had,
waar je de achtergebleven hagel op
de koop toe moest nemen, weigerde
mijn moeder nog langer zo’n beest
te eten. Zij hield het voortaan, zoals

gewoonlijk, bij kip. De verhalen van
vriendinnetjes over haas en kalkoen
bij het kerstdiner boeiden mij niet.
Wild met vacht of wild met veren,
het was mij om het even, ik ging
voor de appelmoes.
Meer
Wat is er zoal veranderd in die 50
jaar? Van alles meer, meer en nog
eens meer, dat wel. Na het kerstdiner uitbuiken op de bank en ervaren

dat de ogen weer eens groter dan
de maag bleken. Grote cadeaus en
kerstarrangementen in dure restaurants, reizen naar de zon of sneeuw.
Maar toch nog steeds een moment
om even stil te staan. Ondanks alles
toch een feest voor en met de familie. Het kerstgevoel en het Leger des
Heils zijn in ieder geval gebleven!
Elly Timmers

CCtje Veiligheid

c foto burosolo.nl

Veiligheid; volgens mij zit dat begrip ook in de naam van
de nieuwe politieke partij van Peter R. de Vries. Maar
dat weet ik niet zeker. Overigens vind ik het een beetje
tragisch dat deze voortreffelijke misdaadverslaggever
denkt dat ‘ie iets in de politiek kan betekenen. Ik geloof
daar niets van. Vanaf het moment dat hij ingebed zal zijn
in de coterie onder wat wel eens de Haagse kaasstolp
wordt genoemd, zal hij onherroepelijk worden meegetrokken in het middelmatige wereldje van vergaderaars
en kool-en-de-geitspaarders. Maar goed, ik wens hem
alle goeds, hij probeert ten minste wat.

Cox Column

Hoe staat het inmiddels met de veiligheid, in onze stad bijvoorbeeld?
Je hoort daar veel over klagen. Dat
mensen niet meer over straat durven, bijvoorbeeld, zeker niet in het
donker. Als dat zo is, is dat natuurlijk buitengewoon treurig. Dan zijn
we zo’n beetje terug in de duistere
middeleeuwen. Ik moet bekennen
dat ik persoonlijk nog nooit iets van
onveiligheid heb gevoeld of meegemaakt. Als ik door de stad loop,
voel ik mij best op mijn gemak.
Maar ik heb wel een vriend die op
straat door vijf “gassies” in elkaar is
geslagen en beroofd. Marokkaantjes
ja, ik kan er ook niets aan doen.
Het grootste probleem schijnen de

binnenstromende Antilliaantjes te
zijn, die geen opleiding hebben en
de taal niet meer spreken, maar die
niet kunnen worden geweigerd,
omdat ze een Nederlands paspoort
hebben. Daar is onze veiligheid
niet bijzonder mee gediend. Maar
elke poging die er wordt gedaan
om dat te veranderen, of zelfs
elke opmerking daarover, wordt
gewoontegetrouw ogenblikkelijk
overschreeuwd met kretologie als
“discriminatie”. Dat is heel gek. Als
u op de Antillen zou willen werken,
het zijn fantastische eilanden, zo u
dat echt niet zo maar één, twee, drie
lukken. Sterker nog, als je aankomt
op het vliegveld, moet je een formu-

lier invullen en in een hele lange rij
gaan staan voor “niet ingezetenen”.
De ingezetenen mogen zo doorlopen. Dan worden je papieren uitgebreid gecontroleerd; ik heb zelfs een
keer mijn terugreisticket moeten
laten zien. En dan kom je daar een
hoop geld uitgeven. Merkwaardig
allemaal.
Over onze veiligheid wordt gewaakt
door de politie. Daar wordt al
jarenlang op bezuinigd en afgeknepen. Net als op het onderwijs
trouwens, en net zo onbegrijpelijk.
De grote staatsman Kok heeft in
het kader van onze veiligheid een
miljard of daaromtrent gestoken in
de ontwikkeling van de Joint Strike
Fighter, een vliegtuig waarvan
ik nu in de krant las dat het er
misschien helemaal niet komt. Ik
had me heel wat veiliger gevoeld
als hij dat geld in de politie had
gestoken, en ik neem aan dat u dat
met mij eens bent. We worden door
deze regering, ik denk toch wel de
onbenulligste sinds de oorlog, ook
daas gepraat over terrorisme. Ik
zou me niet gek laten maken, als ik
u was. Laten we elkaar vooral niet

gek maken. Hoewel, we hebben een
inlichtingendienst die dat allemaal
in de gaten moet houden, en als
ik dan lees dat een geheim agent
staatsgevaarlijke en supergeheime
stukken vergeet uit zijn leaseauto te
halen die hij gaat inruilen, dan krijg
ik van dat soort mensen ook een
steeds lagere pet op. Deze krant is
voor ouderen. Mensen, we hebben
nog even te gaan, laten we er een
mooie tijd van maken.
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Medische reizen naar Turkije

Voortreffelijk alternatief voor een lage prijs
De Nederlandse gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. Relatief eenvoudige
ingrepen als tandheelkundige correcties, staaroperaties of een operatie aan de prostaat zijn schrikbarend duur. In het Turkse Istanbul worden deze ingrepen verricht voor
minder dan de helft van wat je in Nederland kwijt bent, terwijl de kwaliteit minimaal gelijkwaardig en in veel gevallen zelfs beter is dan in ons land. En je krijgt nog een leuke
vakantie op de koop toe!
Enkele Turkse privé-klinieken hebben een exclusieve overeenkomst
gesloten met Ziya Develi, van
reisbureau Metra Agency. Hij coordineert en verzorgt de medische
reizen naar Istanbul.
“Wij reizen momenteel minstens
een keer per maand met een groep
naar Istanbul”, vertelt Ziya. “Vooral
tandheelkundige ingrepen zijn
populair. Wij werken daarvoor
samen met de Dental Group van
dokter Hulya Kocak-Berberoglu.
Zij is een vermaard kaakchirurg in
Turkije en runt een hypermoderne
privé-kliniek.”
Wie bijvoorbeeld kronen wil laten
plaatsen of implantaten, moet daarvoor bij een Nederlands tandheelkundig instituut vaak duizenden
euro’s neertellen. Dat maakt het
Turkse alternatief wel zeer aantrekkelijk.
“Ja, in Istanbul betaal je voor
dezelfde ingrepen ruim de helft
minder”, weet Ziya. “En daar is de

vlucht naar Istanbul bij inbegrepen.
Dat het zoveel goedkoper is, komt
doordat het arbeidsloon in Turkije
veel lager is dan in Nederland, door
de enorme concurrentie en doordat
de medische apparatuur veel minder
kost.”
Verzorging
“De mensen hoeven niet bang te
zijn dat ze in een obscuur kliniekje
belanden”, verzekert Ziya. “De
Dental Group beschikt over de
modernste apparatuur, heeft zeer
bekwaam personeel en is gevestigd in een chique villa in een zeer
moderne wijk van Istanbul. De
patiënten worden nooit aan hun lot
overgelaten. Er is Nederlandstalige
begeleiding, die voortdurend bij
de groep blijft. Vanaf het vertrek
van de Nederlandse luchthaven tot
aan de terugkeer. Er zijn dus nooit
taalproblemen.”
Een voordeel van dit alternatief is
dat de patiënt snel geholpen wordt

én meteen kan genieten van een
paar heerlijke dagen in het prachtige Istanbul.
“De reis duurt zes dagen en natuurlijk zit je niet al die tijd in de
tandartsstoel”, glimlacht Ziya. “Er
is volop gelegenheid voor excursies
(bij de prijs inbegrepen) en ander
vertier. De mensen verblijven in een
eerste klas hotel waar zelfs bij de
maaltijden rekening wordt gehouden dat mensen een ingreep aan hun
gebit hebben ondergaan. Want als
mensen zich goed voelen, bevordert
dat het herstel.”

In de puntjes
Gerrit van den Ent verbleef van 15
tot en met 20 november in Istanbul
en is vol lof over zijn verblijf.
“Alles was tot in de puntjes geregeld. Zelfs tijdens de behandeling
was er voortdurend een persoonlijk
assistente bij mij, dus ik heb geen
centje problemen gehad. Er zijn bij
mij 27 kronen geplaatst. Mijn gebit
is weer als nieuw. In Nederland
was deze ingreep onbetaalbaar.
Ik had een offerte van een instituut uit Rijswijk, maar was via
Metra Agency maar eenderde van

dat bedrag kwijt. En dankzij de
optimale verzorging heb ik nog een
paar heerlijke dagen in Istanbul
doorgebracht ook”, besluit Gerrit
zeer tevreden.
In het weekeinde van 23 december organiseert Metra Agency een
informatieavond voor mensen die geïnteresseerd zijn in een medische reis.
Hierbij zal ook professor Hulya Kocak
Berberoglu aanwezig zijn om met de
kandidaten kennis te maken. Desgewenst kan deze avond een globaal
vooronderzoek gedaan worden om te
bezien welke mogelijkheden er zijn.
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Reinigen en spuiten
van uw leren bankstel...
...Marco Leer doet‘t snel en goed.

voor u de oplossing! Bel 0186-603268 en

Marco Leer reinigt
niet alleen uw leren
bankstel maar
repareert het en
brengt daarna weer een nieuwe kleurlaag
aan. Uw bankstel is binnen een paar dagen
weer tip-top en dat voor een fractie van de
nieuwprijs. Marco Leer geeft drie jaar

vraag een vrijblijvende prijsopgave.

onverbiddelijke garantie en da’s zeker!

Een leren bankstel is een sieraad in huis waar
u trots op mag zijn. Echter na vele jaren van
intensief gebruik gaat leer lelijk worden en
bent u ineens niet meer zo trots op uw eens
zo fraaie bankstel. Nieuw kopen is vaak een
grote investering bovendien bent u wellicht
gehecht aan de lekkere zit. Marco Leer heeft

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31
3274 KJ Heinenoord,Tel.: 0186-603268

www.marcoleer.nl
ECONOLOGISCH DE BESTE ®

140905

s /OGLASERBEHANDELING
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Waar was dat nou?
WESTBLAAK

TOEN

NU

Oplossing “Waar was dat nou 1”
De eerste raadfoto in ‘De Oud Rotterdammer’ leverde geen
honderden oplossingen op, maar genoeg om een voortzetting van deze serie te rechtvaardigen. Veel lezers wachten
waarschijnlijk op het antwoord waar de eerste ‘Waar was dat
nou-foto’ gemaakt is. De juiste oplossing is Westblaak.
Tientallen goede oplossingen kwamen binnen, maar C. de Vlieger
uit Rotterdam (waar verder geen
plaatsnaam vermeld staat, wordt
Rotterdam bedoeld) meende het
Stationsplein te herkennen. Han
Steenbeek twijfelde tussen de
Hofdijk en de Blaak; hij besloot
tot de laatste weg, omdat hij op
de achtergrond huizen aan het Pompenburg herkende. J.H. Dumas uit
Vlaardingen schreef ‘Volgens mij is
dit het eindpunt van tramlijn 12 op
de Westblaak, gezien vanaf de oude
Bijenkorf. Als kind kan ik mij dat
nog herinneren, al is het ongeveer
55 jaar geleden.’ En had het dus bij

het juiste eind.
Jan Stoep uit Hendrik-Ido-Ambacht
gaat bijzonder in detail: ‘Westblaak,
begin- en eindpunt van de destijds
niet zo winstgevende lijn 12, Westblaak-Mijnsherenlaan v.v.
Op de richtingsﬁlm denk ik te kunnen lezen West Blaak, ten onrechte
met spatie ertussen. Vermeld u t.z.t.
in de oplossing het wagennummer
van lijn 12, als dat tenminste op
de originele foto te lezen is. Het is
waarschijnlijk een vierasser uit de
hogere serie, tussen 471 en 570.’
De lezers zijn mij bijzonder veel
waard, maar ik garandeer niet dat

Nieuwe opgave
De raadfoto van deze keer laat een zeer
merkwaardige jeugdhobby zien. Ook ik heb
me aan het eind van de jaren ’40 en begin
vijftiger jaren aan dit tijdverdrijf ‘bezondigd’.
Met vriendjes en vriendinnetjes zocht je een
weg op, waar veel auto’s voorbij kwamen. De
kunst was dan zoveel mogelijk kentekens te
noteren; als je een auto van buiten Zuid-Holland noteerde (dus geen H, HZ of HX) was je
een spekkoper. Een buitenlandse auto die je
genoteerd had, maakte jou tot held van de
straat.
Waar beoefenen deze jonge Rotterdammertjes hun
liefhebberij. Op welke kruising van wegen is de foto
genomen en welke bekende bouwsels vallen u op.
Uw oplossing dient uiterlijk maandag 26 december 2005
binnen te zijn op het adres:
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam.
Houd u wel rekening met de Kerstdagen?
Ook via e-mail (eveneens uiterlijk 26-12) zijn uw inzendingen welkom: waarwasdatnou@xs4all.nl.

ik altijd het verzoek van Jan Stoep
in gedachten zal houden. Vraagsteller heeft inmiddels persoonlijk
antwoord van me gehad, dus hij zal
wel tevreden zijn.
Zijn vraag geeft mij echter de
gelegenheid in algemene zin te
reageren op vragen van ‘Waar was
dat nou-inzenders’. Het is mij en de
(hoofd)redactie van De Oud-Rotterdammer niet mogelijk afdrukken
van de raad- en/of andere gepubliceerde foto’s (wel dan niet tegen
betaling) te leveren. Het Gemeentearchief aan de Hofdijk 651 óf
de Rotterdamse Fototheek aan de
Pannekoekstraat 10 willen u graag
helpen.
Scala/Cinerama
Gerard van Buuren uit IJsselstein
haalde wel héél veel gegevens naar
voren: ‘De foto is genomen op de

Westblaak. De tram van lijn 12
naar de Mijnsherenlaan staat op
het uitloopspoor van het eindpunt
Westblaak. De bestuurder moet
naar de andere kant van de tram
lopen om weer de rit naar Rotterdam Zuid te aanvaarden; de stoelen
moeten weer worden omgedraaid.
De opnamedatum moet liggen
rond 1960; de Westblaak wordt
bebouwd; de doorbraak is nog niet
gereed. In november 1961 is lijn 12
opgeheven.
Het bijzondere op deze foto is de
nieuwe Scala -bioscoop, die eind
1958 is geopend. Daar draaiden
ﬁlms met een Cinemascope-systeem en ik mocht er als jongetje
een keer heen. Ik kan me die ﬁlm
nog goed herinneren. De ﬁlm had
allemaal speciale effecten. Die
brachten de kijkers in de waan dat
je “er middenin zat”. In de ﬁlm

zaten scènes met straaljagers. Bij
iedere wending van die vliegtuigen
zat de zaal mee te bewegen. Zelfs
draaide je maag om als het te heftig
werd. Opeens kwam er een scène,
waardoor je geneigd was voorover
te bukken. Dat deed ik ook, tot ik
mijn hoofd stootte op de stoel van
de voor ons staande rij. Dat bracht
mij terug in de werkelijkheid. Door
die bult op mijn hoofd vond ik de
ﬁlm maar “stom”; ik was duidelijk
niet gewend aan al die opwinding
en nieuwe technieken.’
Uit de vele goede oplossingen
werd de inzending van H.J. van
den Engh gehaald. De Rotterdamse
attentie gaat naar het Pompenburg
52, 3032 EM Rotterdam. Gefeliciteerd!!
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Whisky, “Uisge Beatha”;
levenswater in het Keltisch
De populariteit van whisky is groot en het ziet ernaar uit dat deze nog groter zal worden. Waar de binnenlandse gedistilleerdindustrie het moeilijk heeft, doordat de jeugdige volwassenen weinig meer op hebben met de oude-, jonge- en bessen-jenever, groeit
het aantal liefhebbers van een goede whisky. Het aanbod van whisky’s overtreft in de
betere slijterij vaak al ruim 100 verschillende soorten.
Deze whisky’s komen voornamelijk
uit Schotland, Ierland, Canada en
Amerika. De historie van whisky
ontspringt in Ierland en Schotland.
In Schotland was de productie rond
1800 in handen van smokkelaars
die veelal in de buurt van een rivier
hun ‘levenswater’ stookten met
mobiele distilleerketeltjes die snel
verstopt konden worden om uit de
handen van de overheid te blijven.
De eerste legale distilleerderij met
vergunning was The Glenlivet in
1824. Na deze doorbraak volgden
vele anderen. Op dit moment zijn

er nog minder dan 90 stokerijen in
bedrijf.
Blended
De meeste whisky die in de wereld
wordt verkocht is blended Whisky.
Hierbij moet u denken aan bekende
merken als Johnnie Walker, Famous
Grouse en Ballantine.
Deze blended whisky’s bestaan uit
een deel graanwhisky en een deel
malt whisky.
De graanwhisky wordt gemaakt van
diverse graansoorten zoals tarwe of
rogge die in een industrieel continu
proces worden verwerkt tot whisky.
In de bekende Famous Grouse blended whisky worden onder andere
de malt whisky’s van Macallan en
Highland Park gebruikt. De receptuur van deze blended whisky’s is
veelal strikt geheim.
Single malt
De malt whisky wordt gemaakt
van gerst en water uit nabijgelegen
bronnen, die in een ambachtelijke
sfeer met koperen ketels (de still),

veel houten vaten en soms nog
gestookt met turf tot dit prachtige
product worden verwerkt. De vorm
van de ketel, het gebruikte hout en
de manier van stoken zijn bepalend
voor het verschil in smaak.
De distilleerderijen die malt whisky
produceren liggen verspreid over
Schotland. Enkele in de Lowlands,
meerdere op de Islands en vele op
de Highlands, waarbij de streek de
Speyside speciaal wordt genoemd.
Elke streek heeft zijn eigen identiteit. De Highlands geven globaal
een ruigere smaak, terwijl de Speyside iets honingachtigs heeft. De
Lowland Whisky is zacht en mild
en de Islands whisky’s hebben een
turfachtig vol aroma, waarbij de zee
ook zijn stempel drukt. Deze laatste
whisky heb je lief of je haat hem.
Kerstdiner
Een goed advies is uw aanstaande
kerstdiner eens te eindigen met een
heel mooie single malt whisky van
12 jaar of ouder. Uiteraard wil uw
slijter u graag adviseren welke het

best bij u past. Het lekkerst drinkt
u hem uit een zogenaamd whiskyproefglas of tulpglas. Daarin blijven
geur en smaak beter hangen dan in
een breed glas (een tumbler) met
ijs. Kijk naar de kleur, steek uw
neus in het glas en neem de geur in
u op om daarna een slokje te nemen
en volop te genieten.
De straffere whisky’s, zoals een
Highland of Island, kunt u soepeler
maken met een paar drupjes water.
De geur en smaak worden dan an-

ders en veelal lichter en soepeler.
Wilt u meer over whisky weten, informeer dan eens of er een Nosing
& Tasting in uw buurt wordt gehouden. Op zo’n gelegenheid wordt
onder deskundige leiding verteld
over het ontstaan van whisky en
worden de whisky’s uit de diverse
streken en landen geproefd. Naast
een leerzame, ook een zeer gezellige gebeurtenis.
Slainte (Proost)

Uw whisky- en wijnspecialist
sinds 1934

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Meer dan 275 soorten
whisky en meer dan
400 soorten wijn uit
voorraad leverbaar
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Grootste familiecircus van Europa in totaal door ruim 1,7 miljoen mensen bezocht

Kerstcircus Ahoy viert jubileum met topacts
De 35e editie van Kerstcircus Ahoy’, die van 23 december 2005 t/m 1 januari 2006
plaatsvindt in Ahoy’ Rotterdam, wordt dit jaar sensationeel gevierd met acts van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Zo is er voor het eerst in de geschiedenis van Kerstcircus Ahoy’
een dromedarissenact in de piste, is er een spannende leeuwenact uit Engeland en een
bekroonde Russische trapeze-act. Na 35 jaar is Kerstcircus nog altijd één van de grote
publiekstrekkers in de kerstperiode; vorig jaar bezochten 66.912 mensen het evenement.
In totaal heeft Kerstcircus Ahoy’ tot nu toe ruim 1,7 miljoen bezoekers getrokken.
Extra bijzonder dit jaar is de Nederlandse première van de circusact van Katja Kossmayer met haar
Friese hengsten Wietse en Tiede.
Katja, dochter van Nederlandse
schaatslegende Sjoukje Dijkstra
en circusartiest Karl Kossmayer,
presenteert aan het publiek een
klassiek circusnummer, de zogenaamde tandemhogeschool. Verder
kunnen bezoekers o.a. genieten van
een ijzingwekkende trapeze-act uit
Rusland, een groep onvergetelijke
clowns en drie acts van een groep
uitzonderlijke acrobaten die behoren tot de Chinese circustop.

Kaartverkoop
Kaarten voor Kerstcircus Ahoy’
zijn verkrijgbaar bij de Kassa van
Ahoy’, de grotere postkantoren en
VVV-kantoren, de GWK Travelstations & Express-kantoren en
overige landelijk bekende voorverkoopadressen. Telefonisch via
Ticket Service Nederland op 0900
300 1250 (45 ecpm) maandag t/m
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
of via de Kassa van Ahoy’ op 0900
235 2469 (45 ecpm) maandag t/m
zaterdag 09.00 tot 21.00 uur of kijk
op www.kerstcircus.nl

Toegangsprijzen:
Volwassenen € 14,- t/m € 30,-.
Kinderen t/m 12 jaar en 65+ers
€ 9,- t/m € 17,-. Kinderen t/m 2
jaar gratis. Groepen van 10 tot 20
personen ontvangen € 2,- korting
p.p. op het volwassenentarief.
Groepen groter dan 20 personen
ontvangen € 4,- korting p.p. op het
volwassenentarief. Alle kaarten
zijn exclusief reserveringskosten
van € 2,15 per kaart.

Maak kans op 2 vrijkaartjes
voor Kerstcircus Ahoy
De organisatie van Kerstcircus Ahoy heeft 5x 2 vrijkaartjes beschikbaar
gesteld voor de lezers van de Oud Rotterdammer. Weet u antwoord te geven
op de onderstaande vraag, dan maakt u kans op 2 vrijkaartjes van het Kerstcircus op 1 januari om 16.15 uur. Stuur uw antwoord voor donderdag 22
december op naar De Oud Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of per email info@deoudrotterdammer.nl
De vraag:
Wie is de beroemde moeder van Katja Kossmayer?

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

Belastingteruggaaf
per maand
Mijn vrouw verzorgt het huishouden en heeft zelf geen inkomsten
uit arbeid. We geven dat pas op
na aﬂoop van het belastingjaar bij
onze aangiften. Zij krijgt daarom
na de aangifte over 2005 minstens
1894 euro van de Belastingdienst
uitbetaald. Voor 2006 kan ze ook
per maand uitbetaald krijgen. Is
dat verstandig en hoe moeten we
dat regelen?
Het is natuurlijk altijd lekker
als uw vrouw elke maand een
bedrag op haar rekening krijgt
gestort. Mensen die gebruik hebben gemaakt van de voorlopige
voorhefﬁng voor 2005 zien dat
de Belastingdienst maandelijks
op hun rekening maximaal 158
euro stort. Zij krijgen volgend jaar
automatisch de algemene hefﬁngskorting voor 2006 van maximaal
164 euro per maand overgemaakt.
Bij de Belastingdienst kunt u het
programma voor voorlopige teruggaaf in 2006 aanvragen. Als u met
internet overweg kan, is dat heel
eenvoudig (www.belastingdienst.
nl). Als u snel bent, kan uw vrouw
al in januari de eerste uitbetaling ontvangen. Uw vrouw moet
wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Zo moet haar inkomen
lager zijn dan ongeveer 5800 euro

en u moet in 2006 meer dan zes
maanden haar ﬁscale partner zijn.
Uw inkomen moet ook hoger zijn
dan 5800 euro. Anders betaalt u
onvoldoende belasting om indirect
de teruggaaf voor uw vrouw te
kunnen laten doen.
Hulp van dochter
of thuiszorg
Mijn man is helaas wat hulpbehoevend. Daarom kan ik de
huishoudelijke werkzaamheden
niet meer in m’n eentje af. Onze
dochter komt ons een keer per
week een ochtend helpen. Daarvoor geef ik ze per keer vijf euro.
Nu hoor ik van mensen die van de
thuiszorg gebruik maken dat zij
voor een ochtendje hulp van vier
uur in de week iets meer dan 4
euro kwijt zijn. Dan zou ik dus nog
goedkoper uit zijn dan met mijn
dochter?
Inderdaad, maar of u dan beter af
bent is maar de vraag. Het is toch
veel prettiger dat uw eigen kind
u komt helpen en daarvoor van
u een fooitje krijgt? Overigens
geldt de minimale eigen bijdrage
van 16,20 euro per periode van
vier weken (voor een ochtendje
van vier uur dus 4,05 euro) alleen
maar als u en uw partner niet
meer dan AOW hebben. Wat u in
totaal voor de hulp gaat betalen,

is namelijk afhankelijk van uw
verzamelinkomen en dat van
uw eventuele partner. Indien dat
gezamenlijk verzamelinkomen
van u en uw partner bijvoorbeeld
30.000 euro per jaar bedraagt,
dan betaalt u voor een ochtendje
van vier uur voor de zorg al ruim
47 euro. Dan kunt u zeker beter
iemand ondershands regelen. Wilt
u meer informatie over wat u moet
betalen bij thuiszorg dan moet u
de brochure ‘Eigen Bijdrageregeling zonder Verblijf’ aanvragen bij
het Centraal Administratiekantoor
Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ)
in Den Haag, tel. 0800-1925.
Ziektekosten lager voor
bijzondere polishouders
In het bestaande ziektekostenstelsel zijn wij door omstandigheden
teruggevallen op de dure standaardpakketpolis waarvoor we
met z’n tweeën maandelijks iets
minder dan 400 euro moeten betalen. Per 1 januari, in het nieuwe
zorgstelsel, komen we in aanmerking voor het basispakket dat overigens waarschijnlijk vrijwel gelijk
is aan onze standaardpakketpolis
thans. De grote vraag is, zijn wij
nu weer duurder uit of hebben wij
een voordeeltje?
De kans is heel groot dat de thans
verzekerden met een standaard-

pakketpolis aanzienlijk goedkoper
uit zullen zijn met het nieuwe
stelsel. De standaardpakketpolis
is voor de mensen die op een of
andere manier niet in aanmerking
komen voor het ziekenfonds of
door een particuliere verzekeraar
niet meer worden geaccepteerd
voor hun reguliere ziektekostenverzekering. Het betreft vaak
zelfstandigen die gestopt zijn met
hun zaak, vutters of vervroegde
uittreders die niet in het ziekenfonds mogen en 65-plussers die
niet voor het ziekenfonds of de
reguliere particuliere ziektekostenverzekering in aanmerking komen.
Hoewel het voor een groot deel
van het (gezamenlijk) inkomen
afhankelijk zal zijn, zullen de
meesten van hen per maand aan
hun ziektekostenverzekering
minder kwijt zijn. Daarbij gaat het
om heel ingewikkelde berekeningen waarbij niet alleen het
inkomen, maar ook de eventuele
zorgtoeslag, veranderingen in
de AWBZ—premie en het eigen
risico een rol spelen. We hebben
een globale berekening gemaakt
voor huwelijkspartners (jonger
dan 65 jaar) met een gezamenlijk
inkomen van 28.000 euro uit vut
of prepensioen. Volgens onze berekeningen bespaart dit echtpaar per
maand meer dan 100 euro dankzij
het nieuwe zorgstelsel.

Meer informatie: www.denieuwezorgverzekering.nl.
(M.m.v. OZ Zorgverzekeringen)
IOAW is huishouduitkering
Ik ben drie jaar terug op mijn
55ste werkloos geworden en het
is me nog steeds niet gelukt een
nieuwe baan te vinden. Mijn
werkloosheidsuitkering loopt over
enkele maanden af. Val ik dan
terug op een bijstandsuitkering
van de sociale dienst?
Nee, niet helemaal. Oudere
werkloze werknemers (die na
z’n 50ste WW kreeg) kunnen
aanspraak maken op de IOAW
(Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers). Het is
weliswaar ook een uitkering op
bijstandsniveau, maar het voordeel
ervan is dat niet de vermogenstoets wordt toegepast. Men hoeft
dus niet eerst zijn spaargeld of
de overwaarde van het eigen
huis op te eten. Anderzijds wordt
echter wel eens vergeten dat de
IOAW-uitkering (voor gehuwden
maximaal 1252 euro bruto per
maand) een ‘huishouduitkering’ is.
Het eventuele inkomen uit arbeid
of uitkering van de partner wordt
verrekend.

DE OPELDEALER
BIJ U IN DE BUURT

EEF EN HUUB

Bergweg 287
Rotterdam
0800 - 2882255

CVU
UITVAARTZORG

Bongert 1 (hoek Beukendaal)
Rotterdam-Zuid
010-4192564

DENTO
TANDPROTHETIEK

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

DENTAL
KRALINGEN

De goedkoopste is gratis
Duyvesteynstraat 11a
3042 BA Rotterdam-Overschie
010-4157160

Bij aankoop van 3 schakels: 4e

S

schakel gratis

IVAR JUW
SAT

PANDORA
BEDELS
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Boezemsingel 35
Rotterdam
010 - 280 52 80

GOEDZEE
UITVAARTVERZORGING

www.fordrotterdam.nl

FORD
ROTTERDAM

Hoofdweg 20
2908 LC Capelle a.d. IJssel
Tel. 010 - 4580088

BEENHAKKER
REVACORE

DAVID LLOYD
SPORT &
HEALTH CLUBS

Dawesweg 426
3069 VR Rotterdam

PEDICURE
PRAKTIJK
CARLA COLLA

In de showroom te Waddinxveen vindt u meer dan 700 klokken en barometers
van alle bekende merken. Als u een klok bij Janmaat koopt wordt deze gratis
bij u thuis bezorgd en de klokken worden desgewenst opgehangen. Maar ook
in geval van reparaties van klokken bent u bij Janmaat aan het juiste adres.
Wij nodigen u daarom vrijblijvend uit om onze showroom te bezoeken en u te
verwonderen met de verscheidenheid van ons uitgebreide klokken assortiment.
Zie ook op www.klokkenfabriekjanmaat.nl, tel. 0182-640456

Bij inlevering van deze

Zuidplein 116
Rotterdam

CAFE-BRASSERIE-RESTAURANT

MONTMARTRE

Leekestraat 23-25
Rotterdam

L’ANCAR
GOUDSMEDERIJ

Zaagmolendrift 53
Pleinweg 150-154
Schiedamseweg 27-31

ELECTRO STORE
BEELD EN GELUID

Aelbrechtskade 122
3023 JE Rotterdam
Tel. 010 - 477 66 60

BINNEWEG
KOZIJNEN

Zuidkade 183
2741 JS Waddinxveen
tel. 0182-640456

Janmaat Klokken

2e Kerstdag geopend v.a. 12.00 uur

extra korting

10%

kerstbal bij Janmaat Klokken ontvangt u

Dinsdag 13 december 2005

Klokkenfabriek Janmaat al meer dan
50 jaar een begrip in klokkenland

Zoals de klok bij Janmaat tikt, tikt het nergens...

Prettige kerstdagen....
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Gemak dient de mens
Naarmate je ouder wordt, groeit de behoefte aan comfort. Tegelijkertijd
word je kritischer als het gaat om de producten die je koopt. Je verwacht
meer en betere service en producten waar je probleemloos mee overweg
kunt. Het wordt daarom tijd dat de industrie en commercie meer aandacht krijgen voor de oudere consument, die meer eisen stelt, maar vaak
ook meer te besteden heeft.
“Boven de vijftig breekt er voor veel mensen
een geheel nieuwe periode in hun leven aan”,
meent Marianne Bulder, die met haar bedrijf
Entourage inspeelt op deze ontwikkeling.
“De kinderen verlaten het huis, je krijgt meer
vrije tijd en er is meer geld over voor leuke
en nieuwe dingen. Mensen meten zich als het
ware een nieuwe levensstijl aan: met het oog
op de toekomst wordt het huis verbouwd of
wordt verhuisd, worden reizen ondernomen en
wordt de vrijetijdsinvulling tot kunst verheven.
Wat dat betreft kun je beter zeggen dat het leven bij vijftig begint, in plaats van bij veertig.
Bijzonder is dat de diensten van Entourage
zich richten op comfort en gemak op zowel het
zakelijke als het persoonlijke vlak. Dat is ons
vak en daar ligt onze passie. Daarom begrijpen
wij de entourage van vijftigplussers zo goed.
En kunnen wij van dienst zijn met alles wat in
het leven van de mens speelt.”

ondersteunen. Bijvoorbeeld door secretariële
of organisatorische ondersteuning.”

Droom
Voor Marianne, zelf nog ‘slechts’ een veertiger, staat vast dat de behoefte aan comfort
groeit onder de vijftigplussers.
“Zelfs bij mensen die nog werken en volop in
het leven staan”, denkt zij. “Oudere ondernemers willen soms best een stapje terug
doen en ook die mensen kunnen wij hierbij

“En veel mensen koesteren al jarenlang een
droom, die zij willen realiseren zodra de
kinderen de deur uit zijn”, vervolgt Marianne.
“Maar als het eenmaal zover is, weten zij niet
hoe ze het moeten aanpakken. Wij kunnen
daarbij helpen, zodat die droom geen droom
blijft, maar echt verwezenlijkt kan worden”,
besluit zij.

gemak dient de mens

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

06 - 41881111

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Vroeger, ja …
Die goeie oude tijd. Zeker weten! Wat hadden wij een gezellige straat. Wij woonden in
de Willem Beukelszoonstraat in Rotterdam
West. Ik ben geboren in 1930 in een groot
gezin met tien kinderen en was nummer
acht. Armoe hebben we nooit gekend, maar
wel op de dubbeltjes passen. Zomer en winter was het altijd kleding passen, wat kun
je zelf nog aan en wat paste niet meer. Wat
was je blij met de kleding van je oudere
zus; een teken, dat je ouder geworden was.
Was je jarig of met Sint Nicolaas, dan was
je blij met het kleine cadeautje dat je kreeg
of wat snoep. Wat kreeg je? Een pop, of een
schooltas of etui en we waren tevreden.
In de straat werd gespeeld, spelletjes zoals
knikkeren, jagerbal, naamroep, hoepelen,
stelten, springbok, diefje met verlos, stilstaand krijgertje, en Aaltje met de bezemstok. Wij hebben met onze buurtgenootjes
die straat zowat versleten. Wat hebben we
een plezier gehad zonder auto’ s in de straat.
We moesten om zeven uur op en dan naar
de kerk. Wel met een muts op je hoofd en
vergat die maar niet, want dan moest je
met een non mee en kreeg je een gehaakte
muts op. Eten deed je na de kerk en dan
van negen tot twaalf en van twee tot vier
uur naar school. In het gezin deden we vaak
spelletjes, maar ook had ieder van ons een
taak in het huishouden, wat logisch is met
zo’n groot gezin.

Ik denk met veel plezier terug aan de
programma’ s op de radio, zoals de Familie
Doorsnee, Paul Vlaanderen, De klok heit
negen, De bonte Dinsdagavondtrein, Ome
Keesie en ga zo maar door.
Toen kon je nog een touwtje uit de brievenbus laten hangen of de deur niet op
slot doen. Wat je vroeger zag was hooguit
een dronken ﬁguur waar je met een boog
omheen liep.
Die tijd is helaas voorbij en niet meer terug
te halen. Maar wat meer rekening met elkaar houden en behulpzaam zijn, is al heel
wat waard.
Maar ja wie ben ik? Iemand die een ﬁjne
jeugd gehad heeft en haar ouders heel dankbaar is. Zij hebben het heel goed gedaan.
AMC
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www.entourage-diensten.com

NIEUW & OCCASIONS
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CiTO
houdt u
MOBIEL

LIGIER
X-TOO

7PPSBMMFWSBHFODFOUQN

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN
met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-’80
is theorie-examen niet nodig.
Aflevering bij u thuis.
Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,Sonoystraat 3, R’dam
Tel. 010 - 467 67 89

CiTO
Subaru en Ligier Dealer

www.citoautobedrijf.nl

WWWOUDERENHULPNL

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
G
G
G

Reparaties klaar terwijl u wacht
B+O gebit eendags behandeling
Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870
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Wolter de Waard
huisarts

Maar vanavond
heb ik hoofdpijn
Maar vanavond heb ik hoofdpijn,
zo begint het refrein van een
onmiskenbaar door vader Abraham geschreven smartlap. De
meeste vormen van hoofdpijn zijn
lastig en verminderen de kwaliteit van het leven, maar zijn niet
levensbedreigend. Na spierspanningshoofdpijn komt migraine het
meeste voor.
Migraine is een aandoening die vaak in
families voorkomt en dan ook vaak door de
patient of zijn/haar familie als zodanig wordt
herkend. Meestal is er een kloppende eenzijdige hoofdpijn die erger wordt met bewegen.
Een migraineaanval kan drie dagen duren en
gaat vaak gepaard aan misselijkheid, braken,
verminderde eetlust, diarree en overgevoeligheid voor licht en geluid. Ook kunnen er tijdelijke verlammingsverschijnselen optreden.
Voorafgaande aan de aanval kunnen er
waarschuwingssignalen optreden: prodromen
en aura.
Prodromen zie je één à twee dagen van
te voren. Ze verschillen per patiënt maar
zijn per individu steeds het zelfde. Het zijn
stemmingswisselingen, moeheid, stijve nek,
vocht vast houden, geeuwen, koudegevoel en
honger. Zo werd er gedacht dat chocolade en
rode wijn migraine konden veroorzaken. Nu
lijkt het er meer op dat het tot de prodromen
van sommige migrainepatiënten behoort. Ze
krijgen bijvoorbeeld trek in chocolade, voorafgaand aan de aanval.

Aura treden op 10 tot 60 minuten voor de
aanval. Het zijn lichtﬂitsen, vlekken voor de
ogen, tintelingen van hand of mond, voorbijgaande verlammingen en spraakstoornissen.
Bij kinderen zie je nogal eens verwardheid
optreden.
Er wordt gezegd dat migraine beïnvloed
wordt door hormoonschommelingen. Dat
klopt, maar er zit geen vast patroon in. Er zijn
vrouwen die het vooral tijdens de zwangerschap hebben, maar er zijn ook vrouwen die
het juist niet in de zwangerschap hebben.
Voor de menstruatie geldt hetzelfde. Vrouwen
die tijdens de menstruatie meer last van migraine hebben, zouden de pil kunnen doorslikken, mochten ze deze gebruiken.
Heeft u minder dan twee keer per maand een
aanval, dan zijn er goede medicijnen voorhanden om u er van af te helpen. Komen de aanvallen echter zeker tweemaal per maand voor,
dan valt een preventieve behandeling aan
te bevelen. U zult dan elke dag medicijnen
dienen te slikken om de aanval te voorkomen.
Dit is echter geen garantie dat er helemaal
geen aanvallen optreden.
Heeft u nog nooit hoofdpijn gehad en krijgt u
last van migraine-achtige verschijnselen, dan
is het beter, zeker als u de vijftig reeds bent
gepasseerd, om langs de huisarts te gaan.
Wolter de Waard

Rue de Flens
Het is met herinneringen over vroeger raar
gesteld, er komen ﬂarden voorbij, die dan
ineens vorm krijgen. Zo zie ik mij als kind
weer wandelen langs de Schie richting Hofplein. Mijn ouders gingen op zaterdagmiddag altijd de stad in, voor de gezelligheid,
maar ook voor boodschappen.
Soms gingen we door de Delftse Poort,
maar meestal over de Coolsingel. Halverwege de Coolsingel gingen we door de
Passage, waar ik vaak een zakje karamels
mocht kopen, die waren verpakt in cellofaan en ik vond ze heerlijk.
Aan het eind van de Passage moesten we
een trap af en dan stonden we op de Korte
Hoogstraat. Daarna de Hoogstraat op waar
het altijd druk was. Vooral met de feestdagen moest je soms voetje voor voetje lopen.
De volgende straat was de Pannekoekstraat,
door mijn moeder steevast Rue de Flens
genoemd. Daar, aan het eind van de straat
links was een grote slagerij waarvan ik mij
alleen nog herinner dat er zaagsel op de
grond lag en de lekkere leverworst die mijn

moeder daar kocht.
Hoe de wandeling verder verliep weet ik
niet meer, maar uiteindelijk kwamen we
altijd op de Bergweg uit. In de Vijverhofstraat, vlak bij de Bergweg werd dan nog
even boter gekocht. De winkel was aan de
rechterkant onder het viaduct. Boter werd
toen nog los verkocht en met een houten
spatel uit een ton geschept, op een papier
gelegd en als het gewogen was werd er met
een houten hamer een klap op gegeven,
dan zaten er ruitjes in gedrukt. Ze zullen
wel meer verkocht hebben dan alleen boter,
maar die ton en die klap is mij het meest
bijgebleven.
Daarna gingen we naar huis, een enkele
maal werd er nog wat lekkers gekocht bij
banketbakker Van Straaten, die verkocht in
mijn herinnering de lekkerste nogatines.
Eenmaal thuis werd de tafel gedekt en werd
er gegeten, daarna moest ik naar bed.
Ja, ik heb warme herinneringen aan de
vooroorlogse tijd.
Wil Ketting-van Zijl

Extra Kerstdiner in
Seniorenrestaurant De Riederborgh
De 4 geplande kerstdiners zijn allemaal volgeboekt. Door deze overweldigende belangstelling is er op maandag 19 december 2005 een extra kerstdiner in het Seniorenrestaurant in Wijkcentrum West georganiseerd. Voorkom teleurstelling en bel snel voor
een reservering, want vol is vol!
Data:
Maandag 19 december 2005
Begin maaltijd:
’s avonds om 17.30 uur
Prijs
€ 20,00
Menu:
G Verrassing…
G Kopje kofﬁe (aangeboden door
het huis)
Wij verzorgen deze themamaaltijden voor mensen die ouder
zijn dan 55 jaar of die door een
functionele beperking niet meer
zelf kunnen koken.
G Reserveren
Voor alle themamaaltijden kunt u
reserveren in het Seniorenrestaurant
in Wijkcentrum West Boksdoornstraat 80, 2982 BD Ridderkerk. Tel.
0180-330.580
Wees er snel bij, want vol is vol!
Tip: Breng gerust uw familie of
kennis mee.

G 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.

nagerecht.
Wij stellen het erg op prijs als u
- bij het Wijkcentrum (tel. 0180330.580) - zou willen reserve-ren
vòòr ‘s morgens 10.00 uur op de
betreffende dag. Zonder reservering
bent u natuurlijk ook van harte
welkom.

G 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.

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.

G 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

U kunt kiezen uit verschillende menu’s en twee soorten soep. Tijdens
de maaltijd serveren wij diverse
drankjes voor een betaalbare prijs.
G 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.

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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FordFocus Champion
wagon
1.6 16V 74 kW (100 pk)
Standaard met o.a.:
l

Airbags voor bestuurder en de voorste

passagier, zijairbags en curtainairbags
Airconditioning

l

voorportierramen

l

ABS

l

Elektrisch bedienbare

15” stalen velgen met
l

6000 radio/ CD-speler

€20.000,Uw Champions voordeel:

l

unieke sierdeksels

Tijdelijk voor:

l

Centrale portiervergrendeling

met afstandsbediening

Easy Sound System
l

In hoogte

verstelbare bestuurdersstoel l Stofen pollenfilter
l

€ 1.850,-

l

Stuurbekrachtiging

Schijfremmen voor en achter

FordRotterdam Laat u niet lopen

FordOptions: Vanaf € 189,- per maand

FordRotterdam
www.fordrotterdam.nl

Locatie
Locatie
Locatie
Locatie

Rotterdam Noord
Rotterdam Zuid
Capelle a/d IJssel
Spijkenisse

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

Gratis oppasvakanties
voor senioren

Pedicurepraktijk
Carla Colla

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

Dawesweg 426, 3069 VR Rotterdam

De Landelijke Oppascentrale heeft al
ruim 40.000 oppassers en oppasvragers met elkaar in contact gebracht.
De vraag naar goede oppassers voor
vaak mooie woningen overal in het
land is groot en groeit naarmate de
vakantieperiode dichterbij komt.
Deze week staan op onze website www.vakantieoppas.nl en in de
weeklijsten niet minder dan 293 oppasvragen en –aanbiedingen.

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

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

Deze week staan op onze website
www.vakantieoppas.nl en in de weeklijsten niet
minder dan 293 oppasvragen en –aanbiedingen.
Hoogstraten – België
Grote woonboerderij in een mooie
omgeving in de grensstreek, niet
ver van Breda. Zij hebben pony’s en
enkele honden. Eerste week januari.
Niet-rokers!
Blaricum
Comfortabel huis dichtbij bos, heide
en winkels. Rustige omgeving. Graag
liefhebbers van poezen. Van 17 tot 25
februari.

Arnhem
Wij zoeken vertrouwde oppassers
voor onze woning in een rustige buurt.
Dichtbij openbaar vervoer. Graag nietrokers. Van 2 tot 28 januari.

10% Winterkorting
op alle kunststof kozijnen*

Heerlijk
warm de
winter door!

Roden in Drenthe
Heerlijk huis in prachtige omgeving.
Wij zoeken oppassers die in onderling
overleg een aantal weekends op onze
twee poezen willen passen.

Bergen aan Zee
Vrijstaande woning, 10 minuten van
het strand en 5 minuten van een gezellig dorpscentrum. Enkele huisdieren.
Van 12 augustus tot 2 september.

Stuur mij het GRATIS
OR-informatiepakket:

Na een middag sneeuwpret is niets lekkerder
dan thuiskomen in een
heerlijk warm huis!
Met kunststof kozijnen
van Z-window kunt u
optimaal genieten van
de winter. Kunststof
profielen voor ramen,
deuren en schuifpuien
worden
op
maat
gemaakt en zijn bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.

Wilt u meer weten?

Vraag dan via de onderstaa
nde
bon de gratis informatiebrochure OR aan bij de;
Landelijke Oppas Centrale
Postbus 70070
9704 AD Groningen

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.z-window.nl
of bel: 010 - 4776660
* vraag naar de voorwaarden.
Actieperiode van 1 november 2005
t/m 31 januari 2006

Naam:

Voorletters:
Uw geselecteerde dealer:

Adres:
Postcoce:
Telefoon:
Emailadres:

Binneweg Kozijnen

Woonplaats:
Fax:

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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‘Eetcafé Aan Tafel’ bindt Zeemanshuis
de strijd aan met de euro!
In juni 2006 is het precies 150 jaar geleden
dat het eerste Zeemanshuis in Rotterdam
werd geopend.
Wij zouden bij die gelegenheid graag een
jubileumboek uitgeven met als titel “150
jaar Zeemanshuizen in Rotterdam”.
Het bijzondere werk van de zeemanshuizen verdient het te worden geboekstaafd.
Het kan boeiende lectuur opleveren. Voor
zeevarenden zelf, voor Rotterdammers en
voor iedereen die de haven van Rotterdam
een goed hart toedraagt.

Hoe vaak gaat u nog
uit eten. Minder dan
vroeger? U kunt nu 7
dagen per week aanschuiven bij ‘Aan Tafel’.
De uitbaters van dit
eetcafé doen een poging om ‘uit eten gaan’
weer bereikbaar te
maken voor iedereen.
‘Eetcafé Aan Tafel’ biedt u,
voor schappelijke prijzen,
voortreffelijke gerechten. De
ingrediënten hiervoor worden
dagvers ingekocht en met heel
veel aandacht bereid. U voelt
zich meteen thuis in de gezellige ruimte met een huiselijke
uitstraling. Een goed gesprek
of gewoon even babbelen bij de
open haard met een aperitiefje
voor, of een kopje kofﬁe met
likeur, na de maaltijd.
‘Eetcafé Aan Tafel’ gaat de
strijd aan met de dure euro
en houdt de prijzen laag.
Voorgerecht, hoofdgerecht en
nagerecht zijn vast geprijsd
en heel divers. Ook heeft u de
keus uit verschillende dagschotels. U vindt de menu’s op de
krijtborden die in het eetcafé
aan de muur hangen. Op het
uitgebreide menu staat voor

Kent u wellicht verhalen, anekdotes of
heeft u misschien foto’s van met name het
Zeemanshuis Veerhaven aan de Veerhaven

ieder wat wils. Vegetarische
gerechten, vlees, vis en kip.
Neem bijvoorbeeld als voorafje
eens zalm op toast, tempura
garnalen of carpaccio voor maar
€ 5,95. Voor een hoofdgerecht
betaalt u € 9,95. Denk dan aan
pasta met kip en roquefortsaus,
een rib-eye met kruidenboter of
lamskoteletten met rozemarijn
en knoﬂook. Nog zin in een
nagerecht? Bij de huisgemaakte
proﬁtorolles of de ouderwetse
sorbet kunt u de vingers aﬂikken. ‘Eetcafé Aan Tafel’ kent
geen wijnkaart. Wekelijks wisselt de huiswijn, en heeft u de
keus tussen rood, wit en rosé.

of het Zeemanshuis Stella Maris aan de
Willemskade. Maar ook informatie of
beeldmateriaal van andere buitenlandse
Zeemanshuizen/Zeemanskerken in
Rotterdam is bijzonder welkom.
U kunt uw bijdrage opsturen aan:
Stichting Zeemanshuis Rotterdam
t.a.v. de directie, Willemskade 13,
3016 DK Rotterdam
Na verloting zullen er drie inzenders worden beloond met een “Diner voor Twee” in
ons gezellige restaurant van het Maritime
Hotel aan de Willemskade.

rangementen met bijvoorbeeld
een concert van Blöf, Amstel
Live of de Dijk. Het arrangement is inclusief toegangsbewijs, vervoer naar het concert
en terug. Voorafgaande hieraan
krijgt u het diner geserveerd in
het eetcafé. Een volledig verzorgde avond dus! Kijk voor de
concertarrangementen op www.
eetcafeaantafel.nl
‘Eetcafé Aan Tafel’ is de gehele
week geopend vanaf 17.00 uur.
U kunt reserveren maar ook
gewoon aanschuiven. Voor
reserveringen, diners, feesten &
partijen tot 180 personen, neemt
u contact op met 010-4671919.

Nieuw bij ‘Aan Tafel’ zijn de
‘op stap avonden’. Dit zijn ar-

Kleed knopen
Van mevrouw A.C. Buning ontving de
redactie bijgaande foto. Deze is gemaakt
in de hal van het stadhuis. Daar stond
een groot weefgetouw, waarop je, tegen
betaling, enkele knopen mocht leggen als
bijdrage aan een kleed dat de gemeente

Rotterdam aanbood ter gelegenheid van
het huwelijk van Juliana en Bernhard.
We zijn benieuwd of er meer mensen zijn
die zich hier meer van herinneren en misschien ook enkele knopen hebben gelegd.

Rotterdammers op een dwaalspoor

Josephine Baker bezoekt de Maasstad
Vrijheid berooft de mens ook van zijn zekerheden. Misschien dat sommigen er daarom
zo beducht voor zijn. De legendarische danseres, zangeres en actrice Josephine Baker
verbijsterde de wereld van de twintiger jaren met haar exotische dansen, die in lichtzinnigheid werkelijk alles overtroffen wat men tot dan toe gewend was. Geen wonder dat
haar bezoek aan Rotterdam in 1928 heel wat inwoners op de been bracht.
De sensuele Josephine Baker
(1906-1975) groeide op in Missouri, in een tijd waarin er omtrent de
zwarte bevolking nog tal van wereldwijde vooroordelen bestonden.
Ze wendde haar talenten aan om
alle misvattingen ten aanzien van
‘de primitieve mens’ tot onderwerp
van haar spot te maken. Nadat ze
midden jaren twintig in Parijs was
neergestreken, zou dit libertijnse
fenomeen ook de West-Europese
gemoederen danig in beweging
brengen: ‘U gelooft dat wij zo natuurlijk zijn? Dan zal ik mij in niets
dan die natuur hullen ook, en zo uw
geloof te kijk zetten.’
Teleurstelling
Veel ruimte bood het perron van
Station Delftsche Poort niet meer
op zaterdag 25 augustus. Van
heinde en verre waren de belangstellenden gekomen om een glimp
op te vangen van de Amerikaanse
diva, die naar verluidt vanuit Den

Haag met de trein op weg was naar
de Maasstad.
Zo’n feest hadden ze in Rotterdam lang niet gehad. Kosten noch
moeite waren gespaard om het
bezoek van Josephine Baker tot een
historische dag te maken. Bloemen,
versieringen, spandoeken, aan alle
ingrediënten die een dergelijke
dag tot een succes kunnen maken,
had de organisatie gedacht. De
leden van het orkest, die zelfs het
Wilhelmus zouden spelen, hielden
hun adem in. Maar rond het middaguur verscheen er plotseling een
geüniformeerde spoorwegbeambte,
die met het schaamrood op de kaken kwam vertellen dat uit Haagse
berichtgeving was gebleken dat Josephine niet in de trein zat! De volgende trein uit Den Haag zou pas na
13.10 uur arriveren. Maar veel hoop
dat de ster zich hierin zou bevinden,
was er volgens de spoorwegfunctionaris niet. In de residentiestad had
men in deze trein namelijk al tever-

geefs naar Josephine gezocht. Een
zeepbel spatte uiteen. Was alles dan
een illusie geweest? Toch gaven de
Rotterdammers niet op: zouden ze
zich daar in Den Haag niet danig
hebben vergist?
Geen eerste klasse
Na veel hilariteit verscheen de trein
eindelijk, maar deze leek inderdaad
géén Josephine Baker te bevatten,
althans niet in de eerste klasse, waar
men iemand van wereldformaat
toch wel zou verwachten. Ook in
de tweede klasse vond men haar
niet. Maar wél in de derde klasse,
helemaal voorin de trein! Was dit
een staaltje van Bakers eigenzinnigheid? Onconventioneler kon het
volgens de meesten niet.
Nadat Heintje Davids door middel
van een ﬂink boeket getuigenis
aﬂegde van haar bewondering voor
de wereldster, vertrokken Josephine en haar gezelschap in een
gereedstaande Studebaker voor een

triomftocht door de stad, die zou
eindigen bij het Grand Theatre. Aldaar zou Josephine haar uitzinnige
fans nog eens laten zien hoe men de
charleston wérkelijk dansen moest.
Sommige moraalridders hadden
zich eraan gestoord dat bij het onthaal van Josephine het Wilhelmus
had geklonken. Het spelen van een

dergelijk lied tijdens de verwelkoming van zo een onzedelijke ster
zou volgens hen getuigen van een
tekort aan goede smaak. Maar in
het geval van Josephine Baker had
men geen beter vrijheidslied ten
gehore kunnen brengen.
Rob Groenewegen
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BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD
Diavoorstellingen stichting ons rotterdam in
speciale kerstsfeer
Op zondag 18 december 2005
organiseert de Stichting Ons Rotterdam weer een echte Rotterdamse
diapresentatie. Deze keer neemt
Jacq van der Meer u mee voor een
historische tocht door oude ‘Stadsdriehoek’ van Rotterdam. Het wordt
dus weer een boeiende middag vol
oude herinneringen in een feestelijk
versierde zaal. In de pauze kunt u
de foto-expositie ‘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.
------------------------------------------Koffieconcert Eerste
Kerstdag
Iedere laatste zondag van de maand
kunt u terecht in het Koetshuis,
Kasteelweg 53, Oud-IJsselmonde
voor een kofﬁeconcert van Ben
Vrauwdeunt en Rob van Kreeveld.
Zo ook 25 december, aanvang
11.00 uur, toegang 10 euro.
U kunt genieten van jazz en klassiek en krijgt een toelichting op de
stukken, zie www.arttuition.nl.

Reserveren verplicht:
info@arttuition.nl of 06-41764073
Vanaf 13.00 uur biedt Het Koetshuis een kerstlunch. Hiervoor
dient u te reserveren bij Het
Koetshuis. www.koetshuis.net,
info@koetshuis.net, 010-4835388.
------------------------------------------“Over muziek”
(in de oorlog)
met: Kid Dynamite, Glenn Miller,
Vera Lynn, Dick Willebrandts,
Jacques van Tol
en vele anderen
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam organiseert van 9 december
2005 tot en met 25 juni 2006 de
tentoonstelling “over muziek” (in
de oorlog).
Het verhaal wordt verteld met
muziek, met foto’s, originele kranten, voorwerpen, documenten en
bewegende beelden. De tentoonstelling laat de betekenis van muziek
in oorlogstijd zien: propaganda,
overleven, protest, bevrijding en
bindmiddel.
De tentoonstelling besteedt
aandacht aan verboden muziek,
muziek van de bezetter, collaborateurs en geallieerden, aan muziek
bij de mobilisatie en muziek bij de

bevrijding.
De tentoonstelling is tot stand
gekomen dank zij samenwerking
met het Gemeentearchief Rotterdam, collega-musea en particuliere
verzamelaars.
Van 9 december 2005 t/m 25 juni
2006
locatie: OorlogsVerzetsMuseum
Rotterdam, Veerlaan 82/92, 3072
ZZ Rotterdam, 010-484 89 31
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00
uur, zondag 12.00-16.00 uur.
Het museum is gesloten van
24/12/2005 tot en met 09/01/2006
------------------------------------------Winterland Rotterdam
Noordplein t/m 8 januari
Een sfeervolle kerstmarkt waarbij
gelet is op variatie en kwaliteit.
Heerlijk slenteren langs oude ambachten, kerstartikelen in alle soorten en maten, luxe cadeaus maar
ook lekkernijen zoals chocolade,
vers gebakken pinda’s en heerlijke
glühwein. Daarna in ons verwarmde
winterlandcafé poffertjes eten of
echte winterse soep .Achter het
glas van de kinderen genieten die
hun capriolen op het ijs vertonen.
Optredens, live muziek, kerstman,
arrenslee kortom een dagje uit voor
het hele gezin.

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

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

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 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
De dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Konmar
Rotterdam Oosterhof
Restaurant Montmartre
Zuidplein 116
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten
Keizerswaard 8
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 20
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3

Colofon

De RANO brengt de stad bij u thuis!

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
De Zalmshop
In de Fuik
Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
Pernis
Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum
Het Baken
Grote Stern 2
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Konmar
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1

Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil
WC De Struytse Hoek
Albert Heijn
Evertsenplein 68
WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
Branding
Plusmarkt Trommel
Moriaanseweg 46
MCD
C1000
Konmar
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn
Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Boekhandel Huurman
Bergschenhoek

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

Rotterdamse nostalgie
“Rond 1950 was de vierde klas van
“de school met den Bijbel” aan de
Prins Hendriklaan in een somber
zaaltje van de kerk een eindje
verderop gehuisvest. In dat tot
klaslokaal omgetoverde benauwde
zaaltje stond een enorme potkachel
waarbij, in de wintermaanden, iedereen geheid in slaap viel. Meester
Hazebroek stond dan na ongeveer
tien minuten uitsluitend tegen de
banken te kletsen. Als je tas toevallig te dicht bij die vulkaan stond,
werd je meegebrachte boterhammetje in korte tijd gereduceerd tot een
keihard gitzwart pukkeltje met nog
wat resten van een ernstig verlept

plakje worst. Het rook er altijd naar
geroosterd brood.”
“De Hey was een kleine buurtgemeenschap van een aantal boerderijtjes, enkele rijtjeshuizen, een café
en enige winkeltjes. Het was een
heerlijk rustig en doodstil gebied
met z’n boomgaarden, smalle sloten
en kleine akkers. Het zou het gebied
kunnen zijn waar de grote tekenaar
C. Jetses zijn schoolplaten over het
boerenlandleven getekend zou kunnen hebben.”
“In die tijd speelden we nog met een
“leren knetter”, zoals een leren bal
met een vetertje er in toen genoemd
werd. Die ballen kon je maar beter

niet koppen. Want als de veter
toevallig net langs je hoofd schaafde
liep je wekenlang met een brandblaar op je harses.”
Het zijn enkele citaten uit het op
zeer luchtige en geestige wijze
geschreven boek van auteur Anton
J. de Lange. Het is een, van vele illustraties voorziene, terugblik op de
wederopbouw en
het dagelijks leven
in Rotterdam, gezien door de ogen
van een opgroeiend
belhameltje in de

periode 1945 – 1970. De in
de hongerwinter van 1944
te Rotterdam geboren auteur
beschrijft in dit werk hoe
hij, samen met een groep
vriendjes zijn weg vond
in de zwaar gehavende
stad. Hij vertelt over deze
naoorlogse periode en voert
u mee op zijn jeugdige tochten naar
o.a. het Witte Huis, de Maasbruggen, de ruïne van de St. Laurens,
de oude Cineac, station Blaak en de
spoordijk met de Hefbrug. Ook het
Noordereiland, de Agniesestraat,
oud Mathenesse, Spangen, Charlois,
Heijplaat en nog vele andere hier

niet genoemde oorden komen aan
bod. Een herkenbare nostalgische
beleving met veel fotomateriaal uit
die periode.
Het boek is te koop bij boekhandel
Edel of te bestellen onder isbn: 908539-174-1.

In het spionnetje
Eén dezer dagen zat ik met de hoofdredacteur van ‘De Oud Rotterdammer’ op m’n
(binnenpandse) balkonnetje en keken we over het Westland richting Noordzee.
Tegen de bewolking boven het Westland weerkaatste een felle, oranje gloed. Duidelijk voor ons was, dat in dat stukje Nederland geen verschil tussen dag en nacht
bestaat.
Wij ﬁlosofeerden wat over de dieren, die niet meer weten wanneer
ze moeten slapen, jagen of eten
en gingen daarna over tot de orde
van de dag.
Toen ik weer alleen was, keek
ik in m’n spionnetje en zag ik
keurig afgebakende stukjes gras
langs Rotterdamse singels en in
parken. Om de 15-25 meter stond
een bordje, waarop in klare taal te
lezen stond, dat het verboden was
zich op het gras te begeven. Als
je het toch waagde over het 25
centimeter hoge hekje te stappen,
was er altijd wel een agent die jou
zeer streng toesprak. Niemand
vroeg ooit, waarom je in het park
of in de stad niet op het gras
mocht zijn. Het was verboden:
punt ….uit!
Gelukkig is dat nutteloze verbod
nu verleden tijd en maken oud en
jong gebruik van het sporadische
groen dat in de stad te vinden is.

Verrassend vind ik dan, dat
bewoners bij zo’n stuk openbaar
groen, in dit geval het Bergse Bos,
te klagen hebben over de ‘overlast’ die barbecuende Rotterdammers zouden veroorzaken. Het
is daarom voor mij verrassend,
doordat ik steeds weer zie hoe na
aﬂoop van zo’n familiebarbecue
zelfs het kleinste stukje papier is
opgeruimd.

uitgekozen parcours bewandelen.
Er mocht absoluut niet gefotografeerd worden; stel je eens voor dat
je fauna en ﬂora verstoorde.

De Beer
Eind veertiger jaren reed ik vaak
op mijn vierdehands, in Frankrijk
gefabriceerde, ﬁets via Maassluis
en de pont over de Nieuwe Waterweg naar de kop van Rozenburg.
Daar lag het prachtige natuurgebied De Beer. Het was destijds
gemakkelijker in de kluis van
de Nederlandse Bank te komen,
dan een bezoekje aan De Beer te
brengen. Onder zeer strenge voorwaarden en onder toezicht mocht
je, niet van de paden gaande, een

Zo gesloten als De Beer altijd was
geweest, zo open werd het in de
jaren ’50.
Bulldozers, graafmachines,
vrachtauto’s en ander zwaar materiaal walsten in enkele maanden
de hele zaak plat. Niemand hoorde
je nog over plantjes, bloemetjes en
diertjes. In het belang van Rotterdam en de rest van de natie moest
alles weg. Punt … uit!
Wanneer heden ten dage mensen
in het groen ‘overlast’ bezorgen,
hoe noemen de klagers dan deze
‘vooruitgang’?

Beeldend kunstenaars grepen
daarom naar hun tekenstift of
schilderspaneel. Vandaar dat we
nu nog kunnen zien, hoe destijds
al een oprukkende industrie het
mooie natuurreservaat bedreigde.

Soms vraag ik mij af in wat
voor wereld mijn kleinkinderen
opgroeien. Dag en nacht bestaan
niet meer, op elke dag van het jaar
kan ik verse sla eten of tomaten
in plakjes op m’n brood nuttigen.
Da’s lekker joh, speciaal met een
schepje suiker over de tomaat!
Maar gaan we met z’n allen de
goede kant op? In m’n spionnetje
zie ik geen antwoord; ’t blijft daar
beslagen.
Spionneur

door Aad van der Struijs
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Ontspannen, genieten,
opladen en puzzelen........
Op steenworp afstand van Rotterdam bevindt zich al ruim 30 jaar het toonaangevende
thermen & beauty centrum Thermen Ridderkerk.
U kunt er te gast zijn voor een hele dag ongestoord genieten, een uitgebreid beauty
arrangement, een bezoek aan de zonnestudio, of een ontspannen avondje sauna.
Faciliteiten Thermen Ridderkerk:
Finse sauna, binnen en buiten
Rustruimte
Zonnestudio
Turks stoombad
Restaurant
Make-up studio
Tepidarium
Bar
Manicure
Caldarium
Dakterras
Massage
Infrarood sauna
Gezichtsbehandelingen
Pedicure
Whirlpool, binnen en buiten
Lichaamsbehandelingen
Geschenken
Arabische Rasul
Dag arrangementen
Cadeaubonnen
Zwembad, binnen en buiten
Avond arrangementen
Badenkaarten

Openingstij
den
(voor iedere
en
vanaf 14 jaar
):
Dames:
Ma 09.00 18.00 u.
Di
09.00 - 24.00
u.
Wo 09.00 24.00 u.
Vr
09.00 - 18.00
u.
Gemengd:
Ma 18.00 24.00 u.
Do 09.00 24.00 u.
Vr
18.00 - 24.00
u.
Za
09.00 - 24.00
u
Zo
12.00 - 23.00
u.

Thermen Ridderkerk Geerlaan 27b, 2981 AP RIDDERKERK. tel: 0180-432833
website: www.thermenridderkerk.nl, e-mail: info@thermenridderkerk.nl

Puzzel mee en maak
kans op één van de
heerlijke prijzen van
Thermen Ridderkerk!
U maakt kans op de hoofdprijs: een cadeaubon voor
2 personen voor het Thermen Ridderkerk Arrangement ter waarde van € 99,00 per persoon.

Horizontaal 1. de Verlosser; 7. wintermaand; 13. delfstof; 14.
toespraak; 15. vochtig; 17. vulkaan op Sicilië; 19. rechtopstaand
metselwerk; 21. dierentuin; 23. rommel; 24. operatiekamer (afk.);
25. Bekende Nederlander (afk.); 26. zeer hevige aanhoudende
wind; 27. Manchester United (afk.); 28. tuinvak (bloembed); 30.
windrichting; 32. maanstand (afk.); 33. speels; 35. deel van voet;
39. beoefenaar van de jacht; 42. aangenaam van smaak; 45. reverendus dominus (afk.); 46. een kind ter wereld brengen; 48. grote
bontgekleurde papegaai; 49. voormalige Nederlandse kolonie; 51.
salvation army (afk.); 52. gedeelte dat iemand bijdraagt tot het
kapitaal van een onderneming; 55. gewicht; 57. mestvocht; 59.
roeiwedstrijd; 62. plaats in Gelderland; 63. soort verlichting; 65.
Europese rekeneenheid (afk.); 66. eenvoudig kampeertentje; 70.
garde (gesel); 71. kever; 72. openbaar ambtenaar; 76. internet
explorer (afk.); 77. hoes (foedraal); 79. jaargetijde; 82. insectenetend zoogdier; 84. voorzetsel; 85. voor niets; 88. (plotseling)
opkomende gedachte; 90. voetbalstadion van Ajax; 92. zoals men
zich niet beter wensen kan; 95. titel (afk.); 96. boerenplaats; 98.
Ierse verzetsorganisatie (afk.); 99. begrensd gebied; 101. florijn
(afk.); 102. oudere heer (Spaans); 103. het schenken van bemoediging (hulp); 106. wagenloods voor openbaar vervoermiddelen;
109. moeder van Jezus; 111. voor (in samenst.); 112. lokspijs;
113. bontsoort; 115. Nederlandse aardoliemaatschappij (afk.);
116. doorschijnen (dun); 117. waterloop; 119. persoon van adel;
121. fraai gelegen; 123. eikenschors; 125. met een slede langs
een hellende weg naar beneden glijden; 126. eerste dag van het
jaar; 127. zonder gezelschap (alleen).

Verticaal 1. oud Nederlands betaalmiddel; 2. terug naar het uitgangspunt; 3. titel (afk.); 4. uitgestrekte grasvlakte in Rusland; 5.
telefoontoestel (afk.); 6. sukkelaar (stumper); 7. dam-attribuut; 8.
ruw (ombewimpeld); 9. rangtelwoord; 10. met deelneming (afk.);
11. visite (aanloop); 12. zuivelproduct; 16. grote oorlogsvloot;
18. gevangenis; 20. United Nations Organization (afk.); 22. groot
muziekgezelschap; 29. rivier in Duitsland; 31. wintervoertuig;
33. week door het vele water (van gronden); 34. jongensnaam;
36. kleurlinge; 37. Korps Nationale Reserve (afk.); 38. schaapkameel; 39. tijdperk; 40. schreeuw (kreet); 41. (een vijandelijk
schip) aan boord klampen en beklimmen om het te veroveren;
43. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 44. moeilijk oplosbaar
probleem; 47. oplettend (attent); 50. Nederlandse prinses; 53.
ontkenning; 54. loot (stek); 56. welpenleidster; 58. bloemsoort;
60. opening; 61. Transport International Routier (afk.); 64.
voorzetsel; 67. schapenhoeder; 68. lang smal stuk hout; 69.
droogvloer; 73. brandstof; 74. vlaktemaat; 75. Europees land;
78. melkklier; 80. kleine groep van voorname (bevoorrechte)
mensen; 81. veelal rond gebak; 83. vlechtwerk van metaaldraad;
86. voornaam acteur Schwarzenegger; 87. land in het Midden-Oosten; 89. insect; 91. rivier in Utrecht; 93. denksport; 94.
werelddeel; 97. graveren; 100. interest; 102. naaldboom; 104.
toegankelijk; 105. (snij)wond; 107. Economische en Sociale
Raad van Advies (afk.); 108. rivier in Oostenrijk; 110. op alle
plaatsen (overal); 114. ongeschaafd (oneffen); 118. rivier in
Friesland; 120. Chinese munt; 122. dierengeluid; 124. Economische Zaken (afk.).

Thermen Ridderkerk Arrangement
• Ontvangst met koffie of thee en patisserie
• Gebruik van alle thermenfaciliteiten
• Uitgebreide lunch in ons restaurant
• Thermen Tea Delight
• Zonnebank of gezichtsbruiner voor een zonnige teint
Keuze uit:
• Rugbehandeling de luxe, een rug-, schouder- en nek
massage én zelfverwarmende zeeklei rugpakking
of
• Totale lichaamsmassage
Keuze uit:
• Voetverzorging de luxe, een basis voetverzorging
inclusief ontspannende massage en zelfverwarmende
zeeklei voetpakking.
of
• Beauté express, een gezichtsbehandeling van
45 minuten, met o.a: reiniging, gezichtsmassage,
masker en dagcrème
Daarnaast zijn er ook nog 8 saunabonnen ter waarde van
€ 22,50 te winnen!

Wat moet u doen?
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met
de letters uit de genummerde vakjes een slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben,
stuur deze dan VOOR DONDERDAG 22 DECEMBER
op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. U mag uw antwoord ook per
email sturen naar info@deoudrotterdammer.nl.
Succes!!

