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Overwinningsparade van de Canadezen
O

p 21 mei 1945 konden de inwoners van Den Haag
hun dank betonen aan hun bevrijders tijdens de
grote Overwinningsparade van de Canadezen.
Tot aan de 21ste was de meimaand van 1945 erg
zonnig geweest, maar op deze Tweede Pinksterdag hadden
de weergoden andere plannen. De hele dag
was er een gestaag neervallende regen
en de temperatuur kwam net boven de
dertien graden uit. Dat was
natuurlijk vervelend voor
de vele toeschouwers
langs de route, maar de
slechte weersomstanFoto: H. Jansen, collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
digheden verhinderden
ook de bijdrage van de
Savornin
vrouw erbij. In ongeveer twintig
Royal Air Force die met
Lohmanplein
minuten trok de parade langs
84 formaties zou overOp het Savornin
het platform, onder de vrolijke
vliegen.
Lohmanplein was een platform
muziek van een grote militaire
opgericht vanwaar de hoge
band. Nadat het hoge gezelschap
Geen koningin,
militairen de parade afnamen.
Schots-Canadese regimenten.
geluncht had, volgde een parade
wel de prins
Het plein had in de oorlog erg
Daarachter volgde een detachevan de ‘Mass Piped Bands’ op
Al vanaf half mei was de Overgeleden, maar was voor de gement mariniers en matrozen en
een veld achter het platform.
winningsparade in de kranten
legenheid opgesierd met mooie
zeven bataljons waarin of�icieren
De auto van Prins
aangekondigd. En bij die aankonbloemen. Rondom het plein
en manschappen van alle regiBernhard
digingen stond vermeld dat H.M.
stonden twaalf zware kanonnen
menten van het Eerste Canadese
Prins Bernhard kwam naar de
Koningin Wilhelmina de parade
van het 56ste Heavy Regiment
Leger waren ingedeeld. In totaal
parade in een heel speciale auto.
zou bijwonen. Het zou de eerste
van de Royal Artillery opgesteld
deden achtduizend Canadezen
Hij had als stafwagen namekeer zijn dat zij weer in haar
die, nadat de stoet van het Valmee. De parade werd afgeslolijk de Mercedes-Benz 770 die
residentie te zien zou zijn. Echkenbosplein was vertrokken, 21
ten door duizend leden van de
met in het kenteken RK1 (van
ter, Wilhelmina moest haar tijd
saluutschoten afvuurden. Kort
Binnenlandse Strijdkrachten die
Reichskommissar) de dienstauto
besteden aan de vorming van
daarop kwam Prins Bernhard op
voor het eerst voor hun Opperwas geweest van rijkscommiseen nieuwe regering. Ze had die
het platform samen met Genebevelhebber, Prins Bernhard,
saris Seyss-Inquart. Deze was in
dag een overleg met afgevaarraal Crerar, commandant van het
konden marcheren. Langs de
Delden gevonden en geschonken
digden van politieke partijen,
eerste Canadese Leger. Naast anroute stonden tanks en pantseraan Prins Bernard.
waaronder de heer Kolfschoten
dere hoge of�icieren waren ook
wagens opgesteld die ook als
Uiteraard wilde ik weten wat
die later nog burgemeester van
Burgemeester De Monchy en zijn
tribune dienstdeden.
er na de oorlog met deze auto
Den Haag zou worden. De Koninis gebeurd en stuitte op intergin vaardigde in haar plaats haar
net op deze tekst uit 2014: “De
schoonzoon Prins Bernhard af.
RK1 is twee jaar verstopt in de
De Overwinningsparade
Koninklijke stallen in Den Haag,
Deze tegenvallers zaten de
mijn oom werkte daar destijds
parade echter niet echt in de
en Wilhelmina hield geregeld
weg. Om half twaalf vertrok de
inspecties en zag op een dag (in
stoet vanaf het Valkenbosplein:
1947) een auto onder dekzeil
een grote doedelzakband van
en ontstak in woede. De auto
blazers en tamboers uit alle
moest tot groot ongenoegen van
Foto: Bevrijdingsparade, Ln. v. Meerdervoort - maker onbekend - collectie Haags Gemeentearchief
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In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
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Bernhard vernietigd worden.
Mijn vader en mijn oom hebben
de onderdelen die er makkelijk a�konden - schijnwerpers,
zonneschermen enzovoort - er
afgehaald en de auto is met snijbranders in stukken gebrand. Ik
was toen zeven jaar en heb in die
auto gezeten, hij was gigantisch,
de motorkap moest met twee
man geopend worden!”

De afsluiting
Om half twee reed de Prins met
zijn gezelschap langzaam over
de Laan van Meerdervoort in de
richting van het centrum. Ondanks de nog steeds neervallende regen, stonden er nog mensen
die hem hartelijk toejuichten.
Van deze Overwinningsparade
zijn ook bewegende beelden te
zien op:
www.haagse�ilmbank.nl/
archieven/2090

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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Oproepjes

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nl

Oproep voor nieuwe rubriek ‘Hou je Haags’.
Wat is uw corona-verhaal?
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan hebben ons leven in korte tijd drastisch veranderd.
Soms staat het huilen ons nader dan het lachen. Wat zou het �ijn
zijn om elkaar weer de hand te schudden of te kunnen omarmen? Anderzijds leren we elkaar anders te benaderen, elkaar
op te beuren of nieuwe, creatieve gewoontes aan te leren. De
Haagse Tijden roept alle (oud-)Hagenaars en Hagenezen op om
zijn of haar ‘Corona-verhaal’ in te sturen. We zitten allemaal in
hetzelfde schuitje, maar ieder ervaart het op andere wijze.

Wat is uw ‘corona-verhaal’?
De Haagse Tijden roept alle (oud-)Hagenaars en Hagenezen
op om zijn of haar ‘corona-verhaal’ in te sturen.. Welke impact
hebben de maatregelen op uw persoonlijke of werkleven? En
waaruit haalt u steun of vreugde in deze vervreemdende tijd?
Stuur uw verhaal (+- 200 woorden) plus foto (bijvoorbeeld van
uw steun of inspiratie) op naar: redactie@dehaagsetijden.nl
Uit de inzendingen maakt de redactie een selectie voor publicatie.

De maatbekers
Ergens eind tachtiger jaren was
ik op jacht naar een nieuwe plastic maatbeker voor een vriendin
die exact eenzelfde exemplaar
wilde waarvan bij de oude

het oor was afgebroken, en ik
belandde in de Boekhorststraat.
Wie mij na veel zoeken naar het
desbetreffende artikel daarheen
had gestuurd had weet ik niet
meer, maar ik kwam terecht in

Terrassen in Den Haag
Een stralende lentedag in Den Haag
Het voorjaar prikkelt in de Haagse lucht
Korte rokjes �laneren voorbij, ik zucht
Jonge eendjes in het Zuiderpark, verscholen in een rietkraag

Terrassen vullen zich bij Het Goude Hooft en de Zwarte Ruiter
Een Wiener Melange bij de Posthoorn op het Lange Voorhout
De zon straalt over de Hofvijver, torenklok blinkt als goud
Bij het kof�iehuis een bakkie pleur en een beschuitstuiter
Op Scheveningen kleurige parasol op de boulevard
Haagse dames in het Kurhaus, drinken deftig thee
In de verte het havenhoofd, een verdwaalde mist�lard
Op de Pier, bij van der Valk, een sorbet in de zee
Een dappere surfer die met Haagse bluf de golven tart
Flirtende ogen nemen mijn zorgen even mee

Keurige dame vraagt aan de slager aan de Van Hoytemastraat: “Heeft u wat afsnijsels voor de
hond? Maar niet te vet, anders lust mijn man het niet”.
Michel Sanders
De ouderwetse Haagse mop is weer terug!
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er
tweewekelijks een geplaatst kan worden onder de
rubriek ‘Haags Mopje’ en we er met z’n allen weer
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

een soort groot magazijn van
huishoudelijke artikelen. Overal
stonden, hingen, lagen allerlei
huishoudelijke artikelen. De zaak
bleek gerund te worden door een
oud echtpaar, dat de AOW-leeftijdsgrens al duidelijk ver gepasseerd was, en waarvan de man
direct wist waar hij zijn moest
voor het vervangend artikel. Hij
pakte een lange ladder, zette die
ergens tegen een hoge stelling
en stapte tot de derde stapellaag
omhoog. Ik vreesde even dat dit
zijn laatste klimtocht zou zijn,
maar behoedzaam kwam hij
weer naar beneden, met… jawel,
exact eenzelfde exemplaar van
het gesneuvelde artikel. Geweldig dus, maar hij had er nog twee
staan. Gezien de man zijn leeftijd
dacht ik er goed aan te doen die
ook maar te nemen. Nadat de
man weer een reis omhoog en
weer omlaag had gemaakt, had
ik de andere maatbeker ook! En
mijn vriendin was er dolgelukkig
mee! Iedere keer, als ik door de

Boekhorststraat �iets, denk ik
aan die winkel, maar ik heb die
zaak nooit meer teruggevonden.
Nu de hamvraag: wie zou mij
meer kunnen vertellen over deze
winkel en haar eigenaren? De
zaak bevond zich ergens in het
midden van de Boekhorststraat
aan rechterkant vanaf de stad.
Dirk Sigmond
djsgmnd@gmail.com
De Laakse Lente
Al vijf jaar staan wij, Leo en
Netty, met ons huiskamerproject
klaar voor oudere buurtgenoten.
Een paar dagen per week schuiven we het meubilair aan de
kant en wordt onze huiskamer
omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor ouderen. Zij zijn
welkom voor een kopje kof�ie of
een praatje. Het hoofdmotto
van de Laakse Lente is het voorkomen van eenzaamheid onder
ouderen. Nu, met alle maatregelen door het coronavirus, hebben
we elkaar juist het hardste nodig.

Corona
Namens mijn opa Gerard Groenewoud wil ik graag een gedicht dat
hij heeft geschreven met de lezers van de krant delen. Om mensen
te motiveren in deze coronatijden.

- Gerard Groenewoud

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Laurence Overwijn, laurenceoverwijn@hotmail.com

Uitgave:

Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

Haags Mopje

Dit virus is ons onbekend, sta op laat zien nu wie je bent.
Geen ik maar wij samen gaan, zo kunnen wij dit beest verslaan.
Want in ongekende stille kracht doen wij wat men van ons verwacht.
Dan kunnen we met het leven verder gaan en zullen zeggen: ‘t is gedaan.

Een stralende lentedag
in Den Haag
Verlangend naar
oude tijden…
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Uw krant is elke twee weken in
een oplage van tenminste 65.000
exemplaren gratis af te halen op circa
360 distributiepunten in Den Haag,
Zoetermeer, Westland, Delft, MiddenDel�land, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.

Redactie:

De artikelen, verhalen en foto’s in onze
krant worden aangeleverd door onze
lezers. De ingezonden artikelen zullen
ook gebruikt worden op de website en
sociale media (Facebook, Twitter en

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor
de vaste columnisten geldt een andere
regeling. U kunt uw verhaal insturen
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen

Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant
in Nederland thuis ontvangen per post.
Buiten Nederland ontvangt u de krant
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement
vraagt u aan via de klantenservice.
Het is het voordeligst om de krant na
verschijning gratis als PDF te downloaden
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

Adverteren

Wilt u ook adverteren in De Haagse
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen
en bel 070-3607676 of mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Rob Mindé

Daarom kunt u ons, als u het
even moeilijk heeft of behoefte
heeft aan een praatje, altijd bellen op 070-3989636. Kijk ook op
delaakselente.nl
Netty en Leo Olffers
l.olffers@ziggo.nl
Haegse kringen
Een terugblik wat zo’n tachtig
jaar geleden in zekere Haegse
kringen speelde… Mijn moeder
kwam uit een Fries dorpje naar
Den Haag, waar zij lid werd van
een koor. Na a�loop van de wekelijkse repetitie liep zij samen met
een koorlid op door het Zeeheldenkwartier. Het was inmiddels
na tienen en mijn moeder zag
een vrouw de ramen lappen. Ach
zei ze, is die vrouw nog zo laat
bezig? Nee, luidde het antwoord,
dat is omdat zij niet wil weten dat zij geen werkster kan
betalen. De schaamte ervoor is
danig aanwezig. Zo ook schenen
de aardappels in de vioolkist van
de markt gekocht te worden. En
de plakjes ham moesten onder
de ‘veurdeur’ geschoven kunnen
worden. In de jaren negentig
kocht ik van mijn werk naar huis
wat versproducten; de dichtstbijzijnde slager in het Benoordenhout had de dikte van de te
snijden plakjes zo dun afgesteld,
dat het me niet lukte een plakje
er gaaf af te halen. Het cirkeltje is
weer rond en het duurt voort.
Jeannette Rienstra
jeannetterienstra@casema.nl

Fotogra�ie

De Haagse Tijden heeft de moeite
genomen om de rechtmatige eigenaar
van de gepubliceerde foto’s te vinden.
Als u meent de publicatierechten te
hebben, kunt u contact opnemen met de
uitgever.

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

De lezersservice is te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur
op: 070 - 345 76 97

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Wat eerst wél mocht,
was ineens verboden
H

oewel de Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1945 officieel beëindigd
werd op de Lüneburger Heide in Duitsland, dat wil zeggen dat
de Duitse troepen zich onvoorwaardelijk overgaven, werd tijdens
de bespreking in hotel de Wereld in Wageningen een dag later,
de vraag gesteld of de bezetters van ons land dit ook erkenden en dat was
het geval. Toch moesten we in Den Haag nog enkele dagen wachten tot
het echt zover was. Vanaf zaterdag 5 mei was er sprake van een staakt het
vuren, maar de Duitsers in onze stad patrouilleerden nog steeds gewapend door bepaalde delen van de binnenstad. De volgende dag werd de
Nederlandse vlag uitgestoken bij de Sint Jacobskerk en burgemeester De
Monchy hield een speech op de Dagelijkse Groenmarkt. Op dat moment
liepen er op het Plein en in de omgeving hiervan nog steeds gewapende
Duitse soldaten rond met als opdracht het handhaven van de orde. Op 7
mei werden de eerste Canadese militairen gesignaleerd en op 8 mei vond
’s avonds de officiële intocht plaats zowel van The First Canadian Army als
van de Irene Brigade, op 21 mei gevolgd door een indrukwekkende bevrijdingsparade waar maar liefst 21 militaire muziekkorpsen aan meededen
evenals enkele vliegtuigen van de Royal Air Force.
Na 75 jaar
Inmiddels zijn we 75 jaar
verder en op welke manier kun
je het beste aandacht besteden
aan die bevrijding? Moeten we
dat wel doen? Hoeveel mensen
leven er nog in ons land die die
oorlog bewust hebben meegemaakt? En wat vieren we eigenlijk op 5 mei? Het einde van
een oorlog, de overwinning op
het nationaalsocialisme en het
fascisme of de beëindiging van
het uitroeien van grote groepen
mensen? Ik denk dat we ons
het beste kunnen beperken tot
het vieren van het einde van
een oorlog in ons eigen land.
Die andere voorbeelden zijn
helaas nog niet overwonnen.
Puinruimen
Ik laat nu een jongetje van een
jaar of acht aan het woord. Hoe
heeft hij de Tweede Wereldoorlog ervaren en wat herinnert

Getekend door Jan Lavies

hij zich nog van de bevrijding
van onze stad. Inmiddels is
dat jongetje 75 jaar ouder,
maar zijn geheugen laat hem
nog niet al te vaak in de steek.
Terugdenkend aan die oorlog
komen toch vooral de gezellige
en de spannende herinneringen bovendrijven. Spelletjes
doen bij het licht van een kaars
terwijl de ramen verduisterd
waren. Wanneer je eens iets
uitzonderlijks te eten kreeg,
genoot je daar dubbel van. De
spanning wanneer je met illegale blaadjes onder je trui naar
dat adres drie straten verderop
liep. Die ene buurman waar je
voor op moest passen omdat
hij ‘fout’ was. De spanning wanneer er een Duitse soldaat aan
de deur kwam terwijl je vader
via de gangkast onder de betegelde vloer van de wc gekropen
was. De afspraak die je met je
moeder maakte dat wanneer

er vliegtuigen overkwamen
of wanneer er een VI of VII
gelanceerd werd je bij een
willekeurig iemand aanbelde
en daar samen met de andere
bewoners onder de trap ging
zitten. Het samen met je vader
verzamelen - of moet ik schrijven ‘pikken’ - van houtblokken
die tussen de tramrails op de
Bezuidenhoutseweg lagen.
Samen rond dat kleine majo
kacheltje zitten met een pruttelend pannetje soep erop. De
opklop die je in een winkel op
het Stuyvesantplein kon kopen.
Het luisteren naar het geluid
dat zo’n VI of VII maakte. Hij
ging schuin omhoog en even
hoorde je niets om vervolgens
een geruststellend gebrom te
horen. Gelukkig, hij viel niet
terug en ging op weg naar Engeland. Het tevergeefs wachten
op onze bevrijders op Dolle
Dinsdag, 5 september 1944.

Het Irenemonument dat mede dankzij mijn vader is ontstaan

Natuurlijk was je ook wel
eens bang. En wat dacht u
van het vluchten tijdens en
na het bombardement op het
Bezuidenhout? Dat jongetje
woonde in de Van Reesstraat
en vluchtte samen met zijn ouders, grote zus en broertje via
de Binckhorst naar de Goeverneurlaan. Hun eigen huis was
gespaard gebleven, zo bleek
achteraf. Een groot deel van het
Bezuidenhout lag in puin en
daarom werd dat deel ook wel
‘het Puingenoemd. Een ideaal
speelterrein voor kinderen,
al mocht je er natuurlijk niet
komen. Dat jongetje heeft later
een boekje geschreven dat hij
Puinruimen als titel gaf. Alsof
hij door het schrijven van dat
boekje het verleden achter
zich kon laten, het puin werd
opgeruimd. De bewondering
voor zijn vader die met een
gammele bak�iets naar het
plaatsje Twisk in Noord-Holland ging om eten bij de boeren
te halen. Kortom die oorlog
was voor hem een mengeling
van gezelligheid, angst en spannende momenten. Wat er zich
werkelijk afspeelde in onze
stad, in ons land en daarbuiten
ontging hem gelukkig nog.
En dan de bevrijding, wat is
daarvan blijven hangen in
zijn geheugen? Kloppen al die
feiten wel? Natuurlijk niet,
maar ach, wat maakt dat uit.
Vaak worden je herinneringen
van lang geleden gevormd door
verhalen van je ouders en de
foto’s uit vergeelde fotoalbums.

Oh ja, vlak voor de bevrijding
was hij via het balkon van de
bovenburen en met een ladder
op het platte dak geklommen
om de vliegtuigen te kunnen
zien die in de verte boven
Wassenaar voedsel dropten.
Het leek wel of sommige
vliegtuigen met hun vleugels
naar hem zwaaiden. Vlak na de
bevrijding stond er een lange
rij legergroene vrachtwagens
in de straat. Soms kreeg je van
een van de soldaten een reep
chocola of een blikje sigaretten
voor je vader. Die sigaretten
zaten in ronde tinnetjes met
een matroos erop. En scheepsbeschuit in van die grote
blikken. Later heeft hij hier nog
een vlot van gemaakt waarmee
je op de Molensloot bij de Carel
Reinierszkade kon varen.

Eén ding werd al snel duidelijk
toen de oorlog afgelopen was:
heel veel dingen die tijdens
de oorlog wel mochten, waren
ineens verboden!
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de
Sensation Range
Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl
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GEZOCHT

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

   



      


        
      


  

  


   

VRIJWILLIGE
CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS
Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis,
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.
Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve
en voor de locatie Florence Westhoff, Rijswijk werken wij in twee
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen
van onze chauffeurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.
Jouw bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht
personen. Als chauffeur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij.
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!
Informatie om chauffeur of begeleider te worden?
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400.
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL
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(bij Ziggo op kanaal 40 en bij KPN op kanaal 1312)

Voor het verkrijgen van
bingokaarten en nadere informatie
kunt u bellen met de stichting BBD

070 - 364 66 61

Esperantostraat 160

www.bbddenhaag.nl

de haagsche
glashandel bv

3 cm
2 cm
3 cm
2 cm

De Mooiste Kasten Op Maat
Doe Het Zelf artikelen
Bezorgservice
TIP! Check nu:
nl
www.houtwinkelfoto.

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

Behandeling aan huis
Een team van prothesespecialisten
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij
u perfect van dienst zijn!
Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort
recht t.o. halte tram 3 en 12)

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering,
25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

www.novodent.nl

NU IS HET MOMENT
UW GOUD TE VERKOPEN!
De huidige goudprijs staat weer op ‘n recordhoogte.
Wij kopen uw goud in tegen de hoogste dagkoers
en direct contante betaling.

plooi

ZaagService | CNC Freestechniek

Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

www.haagglas.nl

3 cm

plooi

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk

AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE

WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

plooi

plooi

3 cm
2 cm
3 cm

..
..
.

woensdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 13.00 uur

Stichting BBD

plooi

plooi

3 cm

Speciaal voor senioren
spelen we bingo
op elke vrijdagmiddag
om 14.00 uur met een
live-uitzending op
Den Haag TV

19 cm

2 cm

Doet u ook mee met
Bingo TV?

x= elastiek aanzetten
van circa 20cm

x

3. NIET aan je gezicht zitten voor
je je handen goed met zeep hebt
gewassen.
4. Geef zelfgemaakte mondkapjes
niet door.
5. Wees ervan bewust dat een
beschermend masker de kans op
besmetting verkleint, maar niet
wegneemt.

Handleiding:
Houd naast de afmeting van
18x19cm rekening met een zoom
van 1,5cm. Zigzag en zoom om.
Maak aan de zijkanten van de 19cm,
drie plooien van ieder 3cm. Meet
na zodat je 10cm overhoudt. En
op 1cm van de hoekjes naai je het
elastiek vast met de lengte van
ongeveer 20cm. Voor de één iets
meer als voor de ander.
Succes!

x

Uit onderzoek blijkt dat 100%
katoen de beste keuze is voor
doe-het-zelfmaskers.

x

Gebruik het mondkapje correct:
1. Na gebruik de buitenkant niet
aanraken met je handen.
2. Na elke gebruik het mondkapje
wassen minstens 60 graden of drie
dagen NIET gebruiken.

x

D

oor de coronauitbraak zijn de
mondkapjes
schaars. Uiteraard heeft
de zorg voorrang op de
kapjes die er verkrijgbaar
zijn, maar zelf kunt u ook
wat doen. Naai nu uw
eigen mondkapje met dit
patroon.

3 cm

Maak zelf een mondkapje

3 cm
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Inkoop en verkoop van goud,
zilver & juwelen sinds 1946
Driebergenstraat 143, Den Haag
www.rosjuweliers.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 28 april 2020

pagina 7

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

De ballen van Rick
of de ballen van Miep?
Familierecept

Indische balletjes, dat wel dus...

Het is eind april, nog steeds corona en een anderhalve meter samenleving. Uit eten gaan is er
helaas nog niet bij en gelukkig hebben wij het druk met portretjes tekenen. Zo druk dat we dit stukje
bijna waren vergeten. Vorige keer hebben we lezers van De Haagse Tijden, opgeroepen om oude
familierecepten in te sturen. Je kent het wel, die lekkere appeltaart die je oma zeventig jaar geleden
al maakte en die de hele familie nog steeds maakt. Voor deze aﬂevering hebben we de Indische ballen
van Rick uitgekozen.
Ballen van Miep
Bij Rick (tekening) in de familie heten
deze balletjes ‘de ballen van Miep’. En wel
hierom; Na de Japanse capitulatie kwam
Miep, een vriendin van Ricks moeder,
als weduwe terug in Nederland. Via een
contactadvertentie zocht en vond zij een
nieuwe partner. Al snel na hun huwelijk
bleek dat haar nieuwe liefde op mannen
viel en eigenlijk dus een huishoudster
had getrouwd.

Toen Miep op een feestje voor de eerste
keer deze Indische balletjes tevoorschijn
toverde zeiden haar vriendinnen:

“Miep, jij hebt ook ballen en ze smaken
heerlijk!”. Zo leven deze balletjes nog
steeds voort als ‘de ballen van Miep’.

Het recept voor twee personen
In 2007 is dit recept al eerder gepubliceerd in het AD en in het boekje Culinair
Familie Album. Vele oud-Indiëgangers
betuigden hun dank voor dit oude en
vaak verloren recept. Natuurlijk hebben
wij het zelf ook weer klaar gemaakt. Het
is erg lekker, beslist niet moeilijk en alles
is gewoon in de supermarkt te koop.

Maak het gehakt aan door deze
ingrediënten te mengen
500 gram gehakt (hoh)
1 ei
50 gram paneermeel
1 theelepel peper
1 theelepel zout
2 �ijngesneden teentjes kno�look

Draai er balletjes van ongeveer 2cm van
en bak deze heet in 50gram Becel Bak en
Braad tot ze echt hard zijn, want anders
vallen ze in de saus uit elkaar. Dit duurt
een kleine 10 minuten op hoog vuur. Haal
uit de pan.

Maak vervolgens de saus
1 klein blikje tomatenpuree
3 blikjes water uit hetzelfde lege blikje
1 eetlepel bruine suiker
1 eetlepel sambal oelek (of naar smaak)
0,25 kopje ketjap manis

Roer er een zakje gefrituurde uitjes door
en voeg de balletjes weer toe. Laat 10 minuten rustig pruttelen en voeg heet water
toe als het vocht te veel verdampt.
Strooi er een handje �ijngesneden peterselie op en serveer met witte rijst en een
frisse salade.
Selamat makan!

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Niet omdat het moet

Wat betekent vrijheid? Die vraag staat centraal nu we 75 jaar bevrijding vieren.
Of misschien beter gezegd: zouden vieren. En zeker in Den Haag, de stad die het
thema groots zou oppakken en was aangewezen als startpunt voor de viering.

Toch is de vraag relevant, ook nu
alle herdenkingen en festiviteiten tot na de zomer zijn afgelast
vanwege corona. Misschien zelfs
nog relevanter. Want ieders
vrijheid is beknot, en blijft dat
voorlopig ook in de ‘anderhalvemetersamenleving’ – mooi
scrabblewoord. Den Haag haalde het landelijke nieuws met de
invulling daarvan. We kunnen
dus niet met z’n allen tegelijk
het Zuiderpark in. Of de Haagse
Markt op. En stiekem een waterpijpje roken met je vrienden is
er ook niet meer bij.
Wat ik sociologisch gesproken
een interessant verschijnsel
vind, zijn situaties waarin de
begrippen ‘vrijheid’ en ‘gelegenheid’ aan elkaar gelijk worden
gesteld. Om het wat huiselijker
uit te drukken: situaties waarin

we iets doen, niet omdat het
moet, maar omdat het kan.

Straatraces
Kijk naar de straatraces in de
stad. De gelegenheid van een
verlaten Waldeck Pyrmontkade
of Vissershavenweg kan het
beste bovenbrengen in sommige medemensen. Ik bedoel die
types, die met te veel testosteron en te weinig hersenschors
achter het stuur van een BMW of
een gol�je zitten. Daartegenover
staat de kok van Resto Van Harte
in Transvaal, die zijn gedwongen
werkloosheid aangrijpt om deze
weken duizenden maaltijden te
maken voor eenzame, oudere
buurtgenoten. Of de eigenaren
van twee hotels in Scheveningen, die samen met het Leger
des Heils daklozen onderbrengen, nu de opvanglocaties in de

Binckhorst en Moerwijk minder
druk bevolkt kunnen zijn. Waarna een aantal verwarde kostgangers ook weer de gelegenheid
greep om zich te misdragen in
de buurt en het zo voor iedereen
te verpesten. Wat overigens
illustreert dat je een probleem
als dakloosheid (of armoede, of
werkloosheid, of vul maar in)
niet even simpel oplost door
onderdak te bieden (of geld te
geven, of werk te verschaffen).
Er komt veel meer bij kijken.
Ook taalkundig zijn er overeenkomsten tussen vrijheid en
gelegenheid. Je kunt zowel de

“Wat betekent
vrijheid? Heel veel,
in de zin van
het ideaal.”

gelegenheid als de vrijheid ‘nemen’ om iets te doen. Ik neem de
vrijheid om iemand die ik niet
goed ken een persoonlijke vraag
te stellen, bijvoorbeeld. Of ik
neem de gelegenheid te baat om
online te shoppen, nu het fysiek
niet kan.
Huisarrest
Terug naar de kernvraag: wat
betekent vrijheid? Heel veel,
in de zin van het ideaal dat
tijdens de Franse revolutie
werd bevochten, centraal kwam
te staan in de rechten van de
mens en in onze Grondwet werd
verankerd. Nu we allemaal een
vorm van huisarrest hebben, is
die vrijheid natuurlijk ingeperkt.
Daar zie je dan ook in verschillende landen protesten tegen
ontstaan: de Verenigde Staten,
Duitsland, Brazilië, Israël, Ivoorkust, Wit-Rusland, om een paar
dwarsstraten te noemen. En ook
in Nederland en in Den Haag is
niet iedereen ervan overtuigd
dat onze ‘intelligente lockdown’
moet voortduren. Ondernemersorganisaties noemden de verlen-

ging ‘zuur’ en stelden het gebrek
aan ‘erkenning voor de schrijnende economische gevolgen’
ervan aan de kaak. Zij waarschuwen ervoor dat het middel niet
erger moet zijn dan de kwaal. Er
zijn ook sceptici, en onder hen
een enkel gemeenteraadslid, die
menen dat het een complot is
van de overheid, de wetenschap,
de media, buitenlandse mogendheden, buitenaardse wezens en/
of Bill Gates. De ontwikkeling
van een corona-app die je gangen in kaart brengt geeft daar
natuurlijk vleugels aan.
Corona-app
Daar ligt voor mijzelf dan ook
exact de grens van wat ik (tijdelijk) aan vrijheid kan opgeven.
Onze milde vorm van huisarrest,
à la. Ik denk dat het niet onnodig
is, ook al weet ik niet wat hiervan op iets langere termijn de
impact zal zijn op de economie
en de samenleving. Maar een
app die wil weten waar ik ben
geweest? Die gelegenheid zal ik
niét benutten.
Milja de Zwart
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Saamhorigheid tijdens
J

an Lelieveld (dit jaar 85) wordt
er nog geëmotioneerd van als
hij vertelt over zijn gevoel bij de
bevrijding begin mei 1945. Deels ook
omdat hij de avond voorafgaand aan
ons gesprek buiten heeft staan applaudisseren als
waardering voor het zorgpersoneel tijdens deze
coronasituatie en toen sterk moest denken aan de
bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.
Dansend rond het
draaiorgel
“Ik heb het zelf als kind van tien
jaar meegemaakt. Ik woonde
in Spoorwijk, was even bij een
oom die een schoenreparatiebedrijf in Rijswijk had, en met
een vriendje bracht ik schoenen
voor hem weg naar een paar
klanten. We kwamen op de Lindelaan, die toen al was voorzien
van een laag asfalt. Er reed een
draaiorgel over dat asfalt en
daaromheen waren een paar
mensen aan het dansen. Er kwamen steeds meer mensen bij en
op een gegeven moment was
het op die Lindelaan een grote,
deinende massa. Dat ging door
tot in de late uurtjes. Maar ook
vlak bij de Guido Gezellestraat,
waar wij woonden, vonden
kinderfeesten plaats: hoepelen
en zaklopen, waarbij de ouderen
op stoelen zaten en toekeken. Er
was een enorme saamhorigheid
en solidariteit - dat kwam vooral
in mijn hoofd op toen ik gisteren
buiten stond te klappen voor de
mensen die het met de huidige
coronacrisis zo geweldig doen
in de gezondheidszorg. Dat
gevoel heb ik jaren niet meer
gehad.”

Van ellende naar
optimisme
Als schrijver van dit artikel heb
ik de bevrijding niet meegemaakt, althans niet bewust.
Want geboren in juni 1944 hebben mijn ouders alles in het werk
moeten stellen om mij en mijn
twee zussen door de hongerwinter te laten komen, maar
herinneringen daaraan heb ik
dus niet. Alleen van verhalen,

Verkleed als bruid en bruidegom

bijvoorbeeld van die twee
zussen. De oudste (Lenie Verloop–Van Rijswijk) is geboren
in 1932, dus was bijna dertien
tijdens de bevrijding. De jongere
(Joke v.d. Berg–Van Rijswijk) is
van 1938, en was bijna zeven
jaar, begin mei 1945. Mijn jongste zusje Ineke (helaas overleden in 2016) werd geboren in
1948 en kan dus min of meer
gezien worden als een resultaat
van de enorme euforie die in de
jaren na de oorlog losbarstte.
Van ellende naar optimisme,
dat zal de oorsprong van haar
bestaan geweest zijn.

Buurtkinderen zongen
liedjes
Volgens Lenie begon de bevrijding eigenlijk al op 29 april.
“Toen kwamen de vliegtuigen
met het wittebrood uit Zweden.
Onze vader zei toen ‘nu is het
gauw afgelopen, nu zijn we
gauw bevrijd’. Dat brood werd
toen door onze moeder van
boter voorzien en verdeeld over
de dagen van de week. Later
kon je het ook in de winkels
verkrijgen, maar in eerste
instantie alleen op de bon. Op
de avond van 4 mei werd of�icieel bekendgemaakt dat we
vrij waren. Daarop liep iedereen
naar buiten; alle buurkinderen
zongen liedjes en in het gedrang
ben ik toen een houten klepper
(schoen) verloren. Vanaf 5 mei
was het eigenlijk constant feest,
in elke straat in de buurt van
de Zuiderparklaan, maar ook in
alle andere wijken. Ook werd in
de dagen direct na 5 mei meteen
uit de huizen van NSB’ers alle
rommel naar buiten gegooid.

Een grote menigte (rechts detachement van de Binnenlandse Strijdkrachten) voor het oude Stadhuis aan de Groenmarkt. coll. Anefo Reportage.

Iets later werden de vrouwen
die ‘het met Duitsers gedaan
hadden’ naar buiten gesleurd
en kaalgeschoren.” De Engelsen
en de Canadezen kwamen later
in Den Haag dan in het zuiden.
“Op 5 mei zag je nog Duitsers op
straat. De Engelsen en Canadezen, die eerst hadden meegewerkt met de bevrijding van het
zuiden van Nederland, waren
er wat later. Toen klommen
inderdaad alle jonge meiden op
de auto’s. Ik deed dat niet, want
ik durfde dat op die leeftijd nog
niet!” Daar ontstonden overigens ook uiterst vrolijke relaties
uit, die doorgaans weliswaar
kortstondig maar vruchtbaar
waren en later nog ‘content’
opleverden voor een aantal
Spoorloos-a�leveringen.

Big band en Vera Lynn
Over de feesten nog even: “Ik
denk dat die grotere feesten
nog wel een jaar geduurd hebben. Elke week vond er in een
van de straten wel een feest
plaats. In de Harderwijkstraat
bijvoorbeeld werd gedanst en
muziekgemaakt. Big Band muziek en muziek van Vera Lynn;
de foxtrot kwam op gang. Wij

gingen met vriendinnetjes dansen. Met jongens dansen? Nee,
dat haalden we nog niet in ons
hoofd op twaalf- of dertienjarige
leeftijd. Voor de kinderen uit
mijn buurt en van mijn leeftijd
werden aparte feesten georganiseerd op het voetbalveld van
Quick Steps aan de Nijkerklaan.
Kinderen die verkleedspullen
hadden, kwamen dan verkleed.

Javastraat, gezien naar de Nassauplein. Militairenparade tijdens bevrijdingsfeesten. Foto: collectie Haags G
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s de bevrijdingsfeesten

Met enthousiaste burgers volgepakte Canadese voertuigen voor het Haagse stadhuis. Foto: collectie Anefo Reportage.

Wij hadden die niet, dus deden
mee in onze gewone kleding. In
de loop van het jaar kwam het
leven weer een beetje op gang.
Aanvankelijk ging alles nog op
de bon en langzaamaan werden
de winkels weer bevoorraad en
gingen veel mensen weer aan
het werk.” Mijn zus Joke maakte
de bevrijding als zesjarige mee.
Het meest indringend herinnert

Gemeentearchief.

zij zich niet zozeer de feesten
direct na de bevrijding, maar de
latere intocht van de Engelsen
en Canadezen. “Het liedje Trees
heeft een Canadees komt uit die
tijd”, zegt ze. “Van de feesten
kan ik mij wel herinneren dat
ze onder meer op het Blaricumseplein plaatsvonden, daar
woonden kennelijk mensen
die nog een accordeon hadden

en al heel snel de hele buurt
vermaakten met hun spel.” Dat
laatste doet mijzelf herinneren
dat mijn schoonvader (overleden in 2001) daar met smaak,
en soms overdrijving, over kon
vertellen: hij was zo iemand met
een accordeon en hij vertelde
ook wel een keer op dat plein te
hebben gespeeld. Later in het
jaar speelde hij overal op allerlei
bevrijdingsfeesten, zelfs in de
Dierentuin. Toen was er inmiddels ook weer wat meer geld en
daar heeft hij toen aardig van
kunnen pro�iteren. Jammer dat
ik hem hier niet over heb kunnen interviewen.
Zelfgemaakte
feesthoedjes
Joke vervolgt haar verhaal:
“De avond voor de bevrijding
wisten de Duitsers nog niet dat
er gecapituleerd was. Toen ze
het hoorden, schoten enkele
Duitsers uit pure frustratie op
de boulevard hun geweren leeg
op de overvliegende meeuwen.
De feesten barstten vervolgens
los. Er waren natuurlijk ook veel
kinderfeestjes. Met zelfgemaakte hoedjes. Mijn vader maakte
ze zelf van het Vrije Volk,
toen de krant inmiddels weer
gewoon bezorgd werd. Verder
versierde je je poppenwagen

of je ging verkleed als boerin
of verpleegster om de feestjes
mee te vieren. Dat gold dus niet
voor ons, er was geen kleding
om je in te verkleden. Alleen die
papieren hoedjes. Ook ik herinner mij dat de grote feesten pas
later op gang kwamen. Zo zijn er
in de Dierentuin veel grote bevrijdingsfeesten gehouden. Rob
(Joke’s man) weet ook nog heel
goed dat hij op een dag naar het
Spui ging, waar een enorme,
juichende massa mensen aan
het feestvieren was.” Ook Joke
herinnert zich nog het slopen
van de huizen van de NSB’ers
en het naar buiten sleuren en
kaalscheren van de ‘SS-hoeren’,
zoals ze spottend genoemd
werden. En ze realiseert zich
dat zij al bijna vijftig jaar in een
huis in Duindorp woont waar na
de oorlog de NSB’ers gewoond
hebben, omdat Duindorp na het
opheffen van de Atlantik Wal
heel lang als interneringskamp
werd gebruikt.

Als je met mensen uit die tijd
praat, wordt er ook steevast verwezen naar gebeurtenissen die
aan de bevrijding en de feesten
voorafgingen. Er wordt nogal
eens verwezen naar de honger-

winter, naar de barre tochten
vanuit de stad naar de boeren
om eten te bemachtigen, naar
de V1’s die nog her en der vielen
(onder meer vlak bij de begraaf-

Ales en de Vos vegen de krispijnstraat

plaats Oud Eik en Duinen), naar
de ‘vergissingsbombardementen’ in het Bezuidenhout. Het
was de ellende die mensen eerst
hebben ervaren voordat de
vreugde kon toeslaan. Ellende
en vreugde, het zit in de hoofden en harten van mensen die
het meegemaakt hebben.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Het Haags Gemeentearchief heeft veel bijzonder beeldmateriaal
beschikbaar, waaronder een �ilmpje dat een sfeervol beeld geeft
van de bevrijdingseuforie. Ga naar www.haagsebeeldbank.nl
en vul in de zoekfunctie ‘bevrijdingsfeesten’ in.

Zelfgemaakte jurk
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De fietsenzaak behoudt de traditie

EXT RA DIK
NU MM ER

Grappig hoe sommige branches nauwelijks veranderd zijn staan sinds de jaren
zestig, zoals de �ietsenzaak. Ik kan mij
nog goed herinneren dat in die jaren
zestig op de hoek van de Theresiastraat
en de Moucheronstraat een �ietsenzaak
zat. Een winkel en etalage barstens vol
�ietsen, om de hoek een �linke rij �ietsen
voor de deur en achter in de winkel een
reparatieruimte en aan de zijkant een
oppompinstallatie met een gleuf voor
een stuiver ofzo. En wat zie ik zo’n zestig
jaar later? Eigenlijk nog steeds hetzelfde
beeld bij de traditionele �ietsenzaak. Hoe
is het mogelijk en deze vakspecialisten
kijken nu waarschijnlijk met argusogen
naar een paar slimme jongens zoals
‘Stella’ die dit geheel vernieuwd hebben
aangepakt, zeker met de opkomst van de
nieuwe e-bikes. Geen winkels meer barstens vol �ietsen, maar landelijke tv-reclames, royale showrooms met zitjes,
waar je de �ietsen kan ‘proeven’ en een
bestelsysteem waarbij de �iets thuis ‘op
maat’ wordt afgeleverd en ook een gratis
proefrit aan huis tot de mogelijkheid
behoort, eveneens met de mogelijkheid
van reparatie aan huis. En naast Stella
is er nog een aantal nieuwe soortgelijke

T
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400 ‘foute’ vrouwen
in
een oude school
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4 nummers voor € 24,50
Bel 088 110 20 59
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organisaties opgestaan met aantoonbaar
succes. Wat wel aanzienlijk veranderd is
in de afgelopen zestig jaar zijn de �ietsen
zelf. Je had destijds dames- en heren�ietsen, kinder�ietsen en bak�ietsen. Min of
meer dezelfde modellen met een terugtraprem en een luxe waren de handremmen. Later kwam de versnelling er
nog bij, maar dat was het. In de loop van
de jaren kwamen er nieuwe ontwikkelingen, zoals de vouw�iets en een grote
variëteit aan modellen gebaseerd op het
gebruik. Van de laatste jaren is natuurlijk de hippe bak�iets voor jonge ouders
met hun kleine kinderen. Een must voor
yups met wel merkbare parkeerproblemen voor de Albert Heijn en andere
winkels op de stoep. Helemaal modern
zijn natuurlijk de elektrische �ietsen,
de e-bikes. Een beetje gevaarlijk spul
naar mijn idee. Je ziet gewoon dat veel
berijders deze �ietsen door hun snelheid
niet echt onder controle hebben en veel
te hard gaan, met alle ongelukken van
dien. Mijn �ietsbeleving gaat overigens
niet verder dan mijn schooltijd, maar
dat terzijde. Hoe zou het trouwens met
die �ietsenzaak in de Theresiastraat zijn?
Ach ja, mooie herinneringen toch?

Onze huurder ‘t Hof van Eten
was meteen verliefd op dit
pand. Een lief geel geveltje,
een smal stoepje en een
groene voordeur. George
hoopt hier nog vele jaren met
plezier te mogen werken.
GEORGE WALTA
‘T HOF VAN ETEN
OUDE MOLSTRAAT 30D

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert
monumenten en beeldbepalende panden.
Want het historisch karakter van Den Haag en
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel
dankt een groot deel van haar vermogen aan
certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed
en werk van de organisatie door certificaten
te kopen. Geïnteresseerd in certificaten van
Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Service
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Citroën Dyane

O

p jonge leeftijd ervoer ik al een verschil
in bloedgroepen. Ik herinner mij iemand
die mij vol enthousiasme stond te vertellen wat een fantastische auto die Citroën Dyane
wel niet was en ik begreep er niets van, want ik
vond hem op alle fronten helemaal niets, met mijn
voorkeur voor het Italiaanse en Britse autoproduct.
Zo nu en dan bezocht ik toch
de Citroën showroom in de
Zeestraat om de eventuele
positieve aspecten te ontdekken, maar liep toch vaak met
onbegrip de showroom weer
uit. Smaken verschillen, dat
was mij toen al duidelijk, maar
het mooie vond ik wel dat het
een bijzonder model was in
plaats van veel ‘niets-aan-dehand’ merken en modellen.
Wat model betreft, herkende je
hem meteen. Een geciviliseerde
Eend eigenlijk, maar zonder
nostalgisch verhaal over Franse
boeren en eieren in een mandje
die niet mochten breken en
meer van dat soort emo-stories.
Daarom is het ook nooit een
echte klassieker geworden. Ik
zie ze nu ook nog zelden, maar
dat terzijde. Het voordeel ten
opzichte van de Eend was een
iets eigentijdser model, met iets
meer luxe en een iets zwaardere
motor die 35 pk leverde ten opzichte van de 2CV6 die er 33 had
en ook iets meer cc. De topsnel-

heid was ook wat hoger, 118 ten
opzichte van 110. Tja, vergeleken met de huidige maatstaven
zeer klein bier dus. Grapje was
dan ook altijd dat je om een
inhaalpoging te timen, je geen
stopwatch nodig had maar een
kalender. Gelukkig waren een
paar karakteristieke elementen
behouden gebleven, zoals het
roldak dat in twee standen vast
te zetten was en van binnenuit
te openen. De pak-draai-duwtrek versnellingshendel en het
platliggende stuur met één
spaak. Veel zaken zagen er wat

geciviliseerder uit, zoals de snelheidsmeterunit, het ventilatiesysteem, een handgreep en een
armsteun en bergvakken in de
voorportieren, een stuurslot, een ruitensproeier en wat
fraaier afgewerkte hendels voor

de verlichting en de richtingaanwijzers. Grappig vond ik wel het
design van de deurhendels aan
de buitenkant. De zit achter het
stuur van de Eend en ook deze
Dyane vond ik altijd onplezant.
Stoeltjes waarin je volledig wegzakte en die je nergens enige
steun gaven en dan dat hooggeplaatste vrachtwagenachtige
platliggende stuur. Ik kon er
maar niet aan wennen. Hoewel
de wat hol ogende portieren
een stilistisch grapje leken, was
dit een serieuze poging om de
portieren steviger te maken dan
de platte vorm van de Eend.
Rijden met de Dyane was een
aparte beleving en vroeg toch
wel enige gewenning, wat door

Beauties of the Sixties (23)

In de jaren ’60
waren vrouwen
en auto’s nog onlosmakelijk met
elkaar verbonden
in promotie- en reclame-uitingen en
geven nu een nostalgische blik op
het tijdsbeeld van
toen.

Wat een plezierige
verrassing voor die
wegenwachter die Helen
te hulp zal komen om
deze Britse beauty, de
legendarische Austin
Healey, weer aan de
praat te krijgen. Onder de
motorkap een 6 cilinder
motor met 2912 cc, 170 pk
en een topsnelheid van
192 kilometer... mits hij
wilde starten!

de lie�hebbers als erg comfortabel werd betiteld. In 1968
kostte de Dyane 4.995 gulden en
dat was maar 500 gulden meer
dan voor de Eend. Momenteel
ligt de vraagprijs voor een mooi
exemplaar rond de 6.000 euro.
De Dyane werd geïntroduceerd
in 1967 en was bedoeld als
Citroëns antwoord op de
Renault 4. In 1983 liep de
laatste van de band. Zoals u
zult hebben opgemerkt, was de
Dyane niet mijn favoriete auto,
maar blijkbaar waren 1.444.583
kopers van dit model het niet
met mij eens.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Deze week bij

west
Tijdens de Coronacrisis houdt Omroep West je 24 uur per dag op de hoogte van
alles wat je moet weten. Daarnaast staan ook andere mooie programma’s in de
planning op radio, tv en online. Kijk op Omroepwest.nl/aangepasteprogrammering
voor het volledige overzicht of download de gratis Omroep West app.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
07.00 uur
Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs.

Blijf in beweging
In beweging blijven is voor iedereen
belangrijk, ongeacht de leeftijd.
Onderstaande oefeningen zijn gericht op het soepel maken van de
gewrichten in met name het bovenlichaam. Bij artrose of reumatoïde artritis, of wanneer u zich ’s ochtends bij het opstaan stijf
voelt, helpt deze serie uw lichaam soepeler en sterker te maken. Uw
beginpositie is een spreidstand met de voeten op schouderbreedte.
Iedere beweging herhaalt u zes tot acht keer.

1. Polsen
Strek de armen recht voor u uit en draai cirkels met de
handen rond uw polsen. Herhaal de beweging een keer of
zes tot acht en draai vervolgens de andere kant uit.

09.00 uur
De Radio West Hulplijn
Patrick van Houten helpt: bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454 of
mail naar aandebak@omroepwest.nl.
12.00 uur
De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
15.00 uur
Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.
16.00 uur
Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur
UIT!
Rogier van der Zanden geeft je alternatieve uitgaanstips voor het weekend.
12.00 uur
Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door
14.00 uur
Hotel de Haagse Beek
Een ouderwets hoorspel, gemaakt door Sjaak Bral! (tot 14.30 uur, daarna
non-stop muziek)

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur
Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
09.00 uur

Muziek van alle Tijden Pieter Kuipers draait op verzoek.

10.00 uur

UIT!

12.00 uur
Adres Onbekend Zoektochten naar uit het oog verloren
bekenden, met Ron Kas.
14.00 uur
Hotel de Haagse Beek (herhaling van zaterdag, daarna
vanaf 14.30 uur Non-stop muziek).

TV West maandag t/m vrijdag
Elke werkdag om 9.00 uur, 16.00 uur, 21.00 en 00.00 uur:
Pauwen & Reigers Regiocomedy met Bas Muijs. In het weekend van
9/10 mei kun je alle aﬂeveringen in een weekend zien!
Op 4 en 5 mei zie je aangepaste programma’s:
Op 4 mei de Kinderherdenking in Madurodam LIVE vanaf 19.45 uur.
Op 5 mei zenden we een samenvatting van het Bevrijdingsfestival Den
Haag uit 2018 uit.
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur:
ma: Westdoc met op 4 mei: Wordt Vervolgd, over Haagse leerlingen die
een bezoek brengen aan Auschwitz.
di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
wo: Eruit op de Buis: Geniet vanaf je bank van evenementen.
do: Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio.
vr: Uit het archief: ADO Journaal en Feest op Vrijdag
17.30 uur

TV West Nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht

17.00 uur
Westdoc (2 mei) een documentaire over een Haags
‘bleekneusje’ dat in WOII naar Groningse boeren werd gebracht.

TV West zondag
09.00

Hoop & Leven De Universele Kerk van Gods Rijk.

17.00

Westdoc (3 mei) een voetbaldocumentaire van
ADO Den Haag: Forever Blowing Bubbles.

Download de gratis Omroep West app.

2. Heupen
Plaats beide handen op uw heupen. Terwijl u het gewicht naar het linkerbeen verplaatst, tilt u het rechterbeen op, met gebogen knie, en draait u
met u knie een grote cirkel van binnen naar buiten. Zodra uw rechtervoet
weer op de grond landt, verplaatst u het gewicht naar het rechterbeen, en
doet u hetzelfde op links. Na zes tot acht keer aan beide zijden, herhaalt u
deze beweging, maar dan een cirkel van buiten naar binnen.
3. Knieën
Breng uw knieën tegen elkaar aan en buig ze licht. Uw handen
rusten op de knieën. Maak enkele cirkelbewegingen met uw
knieën. Na zes tot acht keer, wisselt u van draairichting.

4. Enkels
Zoek eventueel steun van een stoel of bank. U verplaatst het
gewicht naar uw linkerbeen en tilt het rechterbeen iets op.
Draai dan cirkels met uw rechterenkel. Eerst met de klok mee
en vervolgens tegen de klok in. Vervolgens herhaalt u hetzelfde
op links.

DE VOLHARDING
VOORDEELWINKEL
Vaste telefoon met fototoetsen

Corona kluistert u aan huis, maar bewegen is belangrĳk
om vitaal te blĳven. Daarom deze aanbieding.
Een telefoon met fototoetsen is erg handig. U kunt zes foto’s onder een
knop plaatsen van de mensen die u vaak belt. Daarnaast heeft de telefoon
extra grote toetsen, drie sneltoetsen en een
extra SOS-toets voor het alarmnummer.
Het toestel is geschikt
voor gebruik met
hoortoestellen.

€ 69,95
(voor leden €

59,50)

Ook kunt u het belen gespreksvolume
naar uw wensen instellen.
En als u gebeld wordt, begint
fel rood lampje te knipperen.

Bel: 070 - 22 10 581

Om het thuis wat aangenamer te maken. Uw bestelling
wordt tĳdens de corona-crisis GRATIS bĳ u thuisbezorgd.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Nu het coronavirus ons sociale leven op pauze zet, zoeken we alternatieve manieren om het ritme te bewaren.
Vele organisaties spelen hierop in en zetten hun activiteiten online voort.
De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard?
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
DiamantTheater creëert een online podium

De eerste gratis optredens en activiteiten
van het DiamantTheater staan al online. Programmeur Elly Hajian is fervent bezig met
het werven van nieuwe artiesten en ideeën.
“Waar ik naar op zoek ben is samenwerking
en saamhorigheid, met artiesten én de buurt.
Elk plekje kan een podium zijn. ”Zo zet
cabaretier en buurtbewoner Sjaak Bral zich
in voor het initiatief. Naast het beschikbaar
maken van een theatershow en een voorleessessie van zijn nieuwste boek Ome Ed, heeft
Bral fysieke boeken beschikbaar gemaakt voor ouderen die geen toegang hebben tot
online media. Het DiamantTheater zal deze per bak�iets rondbrengen bij verschillende
verzorgingstehuizen in het stadsdeel. Volgende week begint het DiamantTheater met
een ‘Kleur de buurt’ initiatief, waarbij alle bewoners van Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot worden gevraagd om kleurrijke vlaggetjes te maken met
restjes stof of wol. Deze worden dan opgehangen door het stadsdeel. “Door met zijn
allen vlaggetjes te maken, creëren wij met elkaar een vrolijk, gezamenlijk kunstwerk”
aldus Hajian. De vlaggetjes kunnen vanaf volgende week worden ingeleverd tot eind
mei bij meerdere lokale Albert Heijns.
Meer informatie op www.diamanttheater.nl

Boekentip: historische roman De dame van het Voorhout

De dame van het Voorhout van Marja Visscher verhaalt over
een huwelijk in de hogere Haagse kringen van de achttiende
eeuw. ‘De dame van het Voorhout’ is in deze historische roman
Johanna van Coesvelt (1684-1768). Ondanks haar ietwat simpele komaf trouwde zij in 1726 met raadspensionaris Simon
van Slingelandt. Ze werkt op dat moment als huishoudster in
zijn paleis ‘Huis aan de Boschkant’ aan het Korte Voorhout,
waar nu het huidige Ministerie van Financiën staat. Wanneer
Simons vrouw Suzanna sterft, vraagt zij Johanna voor hem
te zorgen. Het huwelijk tussen de hooggeplaatste heer en
zijn huishoudster doet veel stof opwaaien in het achttiende
eeuwse Den Haag. Marja Visscher tekent Johanna’s leven op: waar
kwam deze vrouw vandaan, hoe kwam ze hier terecht en wat heeft ze moeten achterlaten? De dame van het Voorhout is een overtuigende historische roman, waarvoor Marja
Visscher gedegen historisch onderzoek deed.
SINCE 1985
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Grootbeeldfilms van Omniversum beschikbaar op Pathé Thuis

Van de koude bergtoppen in Alaska tot de
savannes in Afrika: de mooiste plekken van
de wereld kun je vanaf vandaag vanuit je
woonkamer bewonderen met de grootbeeld�ilms van Omniversum via streamingdienst
Pathé Thuis. De eerste titels zijn Africa the
Serengeti, Alaska, America’s Musical Journey,
Australia, Jerusalem, Rocky Mountain Express
en Super Speedway.

De �ilms zijn beschikbaar op het streamingplatform. Zo bieden Omniversum en Pathé
Thuis een mooi alternatief waarmee lie�hebbers van de �ilms kunnen blijven genieten.
De grootbeeld�ilms zijn veelvuldig bekroond en transporteren kijkers naar bijzondere
plekken op aarde en onder water.
In de afgelopen weken heeft Pathé Thuis op het platform diverse �ilms vervroegd
uitgebracht, zoals Birds of Prey, Jumanji: The Next Level en de Pathé Thuis Original
Suriname. Thomas van de Weerd, oprichter van Pathé Thuis: “Op deze manier bieden
we consumenten toegang tot de beste �ilms en geven we tegelijkertijd de �ilms de
aandacht die ze verdienen. De collectie van Omniversum is daaraan een mooie toevoeging.” Berend Reinhoudt, directeur Omniversum: “In deze moeilijk tijd, waarin wij
onze bezoekers niet de overdonderende ervaring in onze koepel kunnen bieden, zijn
we heel blij dat we in Pathé Thuis een partner hebben gevonden om onze prachtige
�ilms een thuis te geven en ze zo toegankelijk te maken voor een nog groter publiek.”
Meer informatie op www.omniversum.nl en www.pathe-thuis.nl
Schilderkunst online bekijken

Het Mauritshuis, gelegen in het
hart van Den Haag, is het thuis
van de beste Nederlandse schilderkunst uit de tijd van Rembrandt en Vermeer. Alle schilderijen van het Mauritshuis & Galerij
Prins Willem V ontdekken? De
hele collectie is online beschikbaar. Een groot deel van de collectie is voorzien van a�beeldingen
in hoge resolutie, waardoor tot
in de kleinste details kan worden
ingezoomd.

Bezoek de collectie op www.mauritshuis.nl
Ook de collectie van Kunstmuseum Den Haag is tegenwoordig online te bezoeken.
Het museum heeft een schatkamer van meer dan 160.000 kunstwerken. Hier wordt
gewerkt aan de online ontsluiting van de hoogtepunten uit de collectie. Dwaal door
de verhalen rondom onze kunstwerken en ontdek de diversiteit en schoonheid van de
collectie van het Kunstmuseum.
Bezoek de collectie op www.kunstmuseum.nl

Stichting BBD start met Bingo TV

De Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) is in de afgelopen 28 jaar bekend geworden met het bieden van vervoer en begeleiding aan Haagse senioren bij allerlei
uitstapjes en bij het doen van boodschappen. Tot voor kort werd bovendien een activiteitenprogramma aangeboden in complex Het Zamen. Nu er tijdelijk geen uitstapjes
mogelijk zijn, organiseert de BBD verschillende alternatieve activiteiten. Op vrijdag
14 mei wordt gestart met een wekelijkse live-uitzending van Bingo TV. De uitzendingen beginnen om 14.00 uur en worden uitgezonden op Den Haag TV.
Gezellig bingo spelen vanuit uw woonkamer waarbij u kans maakt op prachtige prijzen zoals boodschappen- en cadeaupakketten en daarnaast genieten van interviews,
actuele informatie en muziek.
Om mee te doen kunt u zich opgeven bij de Stichting BBD op woensdag, donderdag en
vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur, telefoon 070 - 364 66 61.
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Airconditioning

Hennink ontzorgt!

Wij hebben de beste
airco voor u in huis!

• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
• Pleisterwand afwerking • Tegel werkzaamheden
VERDU OOK
• Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
UR
• Totaalinstallateur • Duurzame oplossingen
WONI ZAMING
N
• Storingsdienst • Witgoed vervangen
A DV I E G E N
WA R M S &
• Loodgieter • Mechanische ventilatie
TEPOM
P
• Dak reparaties • Badkamer • Sanitair
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

Laat uw airco vakkundig installeren!
Hennink denkt met u mee.
Met een airco in huis kunt u genieten van
aangename binnentemperaturen. Wilt u een
airco in huis laten installeren door een
vakman? Bel onze experts voor advies!

BEL VOOR ADVIES

(0900) 0105

(lokaal tarief)

Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag | www.hennink.info

Wij werken gewoon door!
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Wij schudden geen handen en houden ons aan de contactafstand van
1,5 meter. Mochten er extra maatregelen gewenst zijn, dan kunt u dit
laten weten.

Blijf thuis en let op uzelf.
Zorg voor elkaar en hou je Haags.

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

Ontvang De Haagse Tijden
voortaan bij u thuis!
   
    

JA,

ik neem een abonnement!
Ik ontvang na overmaking van het bedrag
op NL08 RABO 0129 9222 93 t.n.v.
Brückel Reclame BV De Haagse Tijden in
mijn brievenbus.

Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
Land:
Telefoon:
E-mail:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00

JA,

ik geef een abonnement cadeau!
Ik maak het bedrag over op
NL08 RABO 0129 9222 93
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:
Telefoon:

______________________________________________
______________________________________________

Naam ontvanger:
______________________________________________
Straat + huisnr.:
______________________________________________
Postcode + Woonplaats: ______________________________________________

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
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Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk,
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.
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E
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U
moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s.
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

3

Horizontaal
1. haarverzorgingsmiddel; 7. handvuurwapen; 12. vochtig koud; 13. voormalige
Amerikaanse president; 14. deel van boom; 15. meervoud (a�k.); 17. inwendig orgaan;
43
19. vergrootglas; 21. meisjesnaam; 22. rivier in Utrecht; 24. Australisch buideldier; 27. brandstof;
28. gang van een paard; 30. Frans voor water; 31. smalle ondiepte in zee; 32. geweidragend dier;
33. rekenopgave; 35. Britse krant; 37. sterke drank; 38. platte vloertegel; 41. zoen (lie�kozing);
42. Japanse gastvrouw; 44. herkenningsteken (logo); 46. deel van camera; 47. spijslijst; 48. het
gewas binnenhalen; 49. vrouwentijdschrift; 50. geweven band; 52. agrariër; 54. kersenlimonade;
56. sprekende vogel; 58. Russisch rijtuig; 61. algemene energieraad (a�k.); 62. rangtelwoord;
64. stuf; 65. naaldboom; 67. duw (zet); 68. gemeente in Noord-Brabant; 70. deel van gelaat; 72.
59
60
kever;
73. zeer
hevige regenbui; 76. met andere woorden (a�k.); 77. aluminium (scheik. a�k.); 78.
korf; 79. bemind (bevallig); 81. familielid; 82. in de grond levend zoogdier; 82. weide met etgras;
84. nieuw (in samenst.); 86. Europeaan; 87. dagtekenen.
71

Verticaal
1.
76 komisch toneelstuk; 2. klein kind; 3. aangesloten bij een vereniging; 4. traag buikpotig weekdier;
5 rode vrucht; 6. kameelachtig zoogdier; 7. koninklijk verblijf; 8. hemellichaam; 9. bierkraan;
81
10. operatiekamer
(a�k.); 11. legendarische Nederlandse voetballer; 16. afgelegen; 18. gordijnstang;
20. uitroep van opluchting; 21. bloeiwijze; 23. deel van zeilschip; 25. plaats in België; 26. doorbraak
85
(breuk);
27. klipgeit; 29. aanvraag- of invulbiljet; 32. vrouw die voor het gezin zorgt; 34. Chinese
vermicelli; 36. boterhamstrooisel; 37. kippenloop; 39. �ijne leersoort; 40. bekend circus; 42. groot
genoegen; 43. valkachtige vogel; 45. armzalige woning; 46. koeienmaag; 51. Israël (a�k.); 53. ernstig;
54. poeder voor pudding of vla; 55. vreemd; 56. boomsoort; 57. rivier in Duitsland; 59. hoofd van een
moskee; 60. achterdocht; 62. deel van een huis; 63. lid van verdiensten; 66. aardkluit; 67. nachtkleed;
69. deel van een gevel; 71. houten drinkbeker; 73. stijldans; 74. vruchtenpunch; 75. graafschap in
Engeland; 78. insect; 80. sprookjes�iguur; 82. muzieknoot; 85. ondernemingsraad (a�k.).

SKO

SPE

■ APK
■ Onderhoud en reparatie

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel

CIA

K
T

H

2

Sudoku B

0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
• Schilderwerk (binnen/buiten) • Timmerwerk • Elektra • Sanitair
• Tuinonderhoud • ophangen van lampen en schilderijen
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Veel puzzelplezier!

Sudoku A

4
7 2
4 2
6 9
1
3
5
3
6 9
4 7

4

Z
B
P
O

SUDOKU
5

Tekening: 12
Wim Hoogerdijk/Who
15

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Tineke Ran te Den Haag
2. Arie Boer te Zoetermeer
3. Peter Boerop te Brakel

K
T

X

KADOBON

Inwisselbaar bi
j

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro,
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 7 mei.

Raad het woord,
stuur uw antwoord
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en
win! In de volgende
krant leest u de juiste
oplossing en worden
de prijswinners
bekendgemaakt.

O
R

€

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: Oorsprong. Sudoku: 8-6. Kruiswoordpuzzel: Grasparkiet.

RAAD HET WOORD
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LIST

■ Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37 • WWW.SNEEUWBAL.NL
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Uw nieuwe BOSCH
inclusief de beste service
Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.
Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen
wij af op uw behoeften.

per stuk

€ 699,BOSCH Wasautomaat

inclusief
installatie

BOSCH Warmtepompdroger

TYPE: WAT28493nl

TYPE: WTR85V81nl

n energieklasse A+++

n energieklasse A++

n uiterst stille werking

n aangenaam stil
n 7 kg trommel

n aquastop

n eenvoudig in onderhoud

n 8 kg trommel

n trommelverlichting

n 1400 toeren centrifuge

n superkort programma

n instelbare starttijd

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.
Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden
van deze locatie.

SINDS 1930

Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05 - info@devrieselektro.nl - www.devrieselektro.nl

Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl
www.crematoriumhaagseduinen.nl

