
Den Haag, vrijdag 27 fe-

bruari, 7.45 uur – “Ja hallo 

zeg, met mevrouw K. uit 

de Antheunisstraat, u weet 

wel die straat van die terro-

ristenarrestaties. Maar we 

wonen er nog graag hoor, 

fijne buurt. Ik bel u mis-

schien uit bed, maar ik heb 

er zelf wakker van gelegen, 

van die krant van u. Ik heb 

‘m namelijk meegenomen 

uit de bibliotheek, maar d’r 

staat ook iets in over abon-

nementen. Dus waar moet 

m’n man het geld naar 

overmaken? Want dat moet 

absoluut geregeld worden, 

ik wil ze allemaal hebben.

- Nou mevrouw K., inderdaad goede-
 morgen, maar u kunt hem gewoon elke
  twee weken gratis blijven ophalen bij  
 de bibliotheek.
- U meent het, hij blijft gratis?
- Volledig, abonnementen zijn alleen 
 voor mensen ver uit de buurt en in het  
 buitenland.
- Mag ik er dan ook vijf tegelijk mee-
 nemen, om toe te sturen aan m’n 
 familie?
- Mevrouw, daar liggen ze voor.

Tig variaties op deze matineuze dialoog 
onderstrepen de geweldige ontvangst van 
De Oud-Hagenaar door de lezers. Zeker 
niet alleen in Den Haag. Er kwamen 
vorige week puzzeloplossingen binnen uit 
o.m. Zuid-Afrika, Australië en Zwitser-
land.

In vier dagen op

“Wij werden per ongeluk vergeten bij 
de distributie van het tweede nummer 
en kregen pas zes dagen na verschijning 
250 exemplaren uitgeleverd,” aldus Lia 
Boshoven van de Centrale Bibliotheek in 
Rijswijk. “Maar na vier dagen waren ze 
op. Nee verkopen we hier niet graag aan 
de mensen. Graag op tijd de volgende 
keer en een knap aantal meer.”
De Oud-Hagenaar begon met de ver-

spreiding van het eerste nummer (op 3 
februari) met tegen de 100 distributiepun-
ten, waarvan velen trouwens met enige 
reserve aangaven: ‘nou, we zullen het 
eens proberen’.
Die gereserveerde houding is al binnen 
een maand (volledig) voltooid verleden 
tijd. Displays, in groen gecoate stalen 
uitvoering en het mooie kartonnen alter-
natief voor op balies en toonbanken zijn 
bijbesteld. Het aantal verspreidingspunten 
in de regio ligt inmiddels op ruim 160.

65-plussers

Heel bijzonder trouwens is het zwaan-
kleef-aan-effect van de verspreiding onder 
verzor in stehuizen, serviceflats e d  
Ouderen klimmen in de telefoon en bellen 
kennissen, die vervolgens in hun eigen 
woonomgeving ‘eisen’ dat de krant daar 
voortaan ook komt. We hebben het dan 
vaak trouwens niet over 50- maar over 
65-plussers. Als het loopt zoals het nu 

loopt is De Oud-Hagenaar waarschijnlijk 
in no-time een van de meest effectieve 
media in Den Haag en omstreken om deze 
doelgroep met informatie te bereiken.
En dat is belangrijk, niet alleen in sociaal 
opzicht, maar ook voor de economische 
grondslag van de krant. Want gratis is 
nooit voor niks. Alles wordt betaald uit de 
advertentieopbrengst en dat heeft vooral 
kans van slagen als helder is wie er al-
lemaal ‘lid’ zijn van De Oud-Hagenaar.

Non-politiek

In het handvest, als je dat zo mag noemen, 
van De Oud-Hagenaar staat onder meer 
dat de krant zich niet aan politiek zal 
bezondigen, omdat het een onomstreden 
‘nostalgische’ uitgave voor iedereen 
boven de 50 moet zijn.
Maar in een briefje aan de redactie meldt 
lezer Broer Schaepman (1926) niettemin 
het volgende:
“Geachte redactie. De uitgave van deze 

krant, dat is een statement. Wat een merk-
waardig doch smakelijk heksenbrouwsel 
bereidt u. Hans Dijkstal, onmiskenbaar 
VVD en Wassenaars, als vaste columnist; 
verder zeer volkse bijdragen die destijds 
m.i. De Waarheid hadden kunnen redden. 
Een wonderlijke mix van zand en veen, 
die vruchtbaar lijkt. Ik heb wat twijfel, 
maar chapeau of hoedje af. Ik hoop dat 
het houdt, dan is er iets gewonnen voor 
Den Haag.”

‘Ik wil lid van uw krant worden, al kan ik hem gratis ophalen’ 

Haags zijn betekent veel voor mensen
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-Er was meer dan ‘zaklopen’ in de jaren vijftig. Zie hier de aparte tak van sport ‘rennen met pannekoek in pan’, alhier vastgelegd door Friezer op 5 mei 1954 in de 

Peilstraat. De spelregels laten zich raden. De plaat is een van de mooiste in het alleen nog antiquarisch te vinden boek ‘Den Haag in de jaren ‘50’ onder redactie 

van Henk Zorn. De foto zit trouwens ook in het online-systeem van het Haags Gemeentearchief, waar meneer G.J. van Putten nog een hele exacte toelichting 

op de foto geeft: “Als 6-jarig knaapje was ik aanwezig. Links is te herkennen tante Nel van Rijswijk. Ze verdiende toen haar brood met het stoppen van kapotte 

nylons. Naderhand dreef ze in dezelfde winkel in de Elboogstraat een snoepkeet. Uiterst rechts op de foto mevrouw Kniep, eigenaresse van een melkwinkel op 

de hoek van de Elboogstraat/Peilstraat. De twee dames in het midden zijn mij helaas onbekend.” -

LENING OF HYPOTHEEK

www.hcbgroep.nl

070-3352027
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HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Verkeerstoren-
laan 1
Nootdorp
015-2560064

www.houseofengland.nl 
Altijd eerst even bellen: showroom op

afspraak geopend

Adverteren in 

De Oud-Hagenaar

Bel met 06 – 118 387 25

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl

Hulp bij groenteteelt in tuin of plantsoen
Haags Milieucentrum daagt buurtbewoners uit om samen groenten te verbouwen. Samen groenten verbouwen in de gezamenlijke 
achtertuin of een naburig plantsoen: dat is het thema van de tuinwedstrijd van het Haags Milieucentrum (HMC).
Het milieucentrum nodigt buurtgenoten uit om gezamenlijke plannen in te dienen voor de verbouw van groenten in de achtertuin 
of het plantsoen. Groepjes buurtgenoten bestaande uit minimaal drie mensen kunnen ondersteuning krijgen van het HMC, zoals les 
over groenten kweken, een tegemoetkoming in de kosten van gereedschap, planten en zaden en hulp bij overleg met de gemeente of 
woningbouwvereniging. Het Haags Milieucentrum helpt deze lente bij het realiseren van de twee meest kansrijke plannen. Doel van 
dit project is het stimuleren van het verbouwen van voedsel in de stad en het bevorderen van de sociale samenhang. Meldt u voor 15 
maart aan bij geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl of job.suijker@haagsmilieucentrum.nl Telefoon: (070) 30 50 286.



Meneer Bennik

Nadja

Als verstokte Rotterdammer vind ik 
het toch ook prachtig dat er nu een 
De Oud-Hagenaar is. Maar ik wil 
graag een correctie bij het stukje van 
Nadja in jullie eerste nummer. Zij 
heeft gewoond in de Da Costastraat 
in Rotterdam, maar die is in Span-
gen en dus niet in Hillegersberg. 
Veel succes met de krant.

Jan Kaldenberg

Van Scorelstraat 7a

3141 HR Maassluis

jandiny@kabelfoon.nl

--------------------------------------------
Schoone eenheid

In nr. 2 van De Oud-Hagenaar wekt 
u de schijn dat het boek Schoone 
Eenheid door Victor Freijser zou 
zijn geschreven. Indertijd (in 2003) 
is door de Gemeente Den Haag wel 
de opdracht gegeven aan Victor 
Freijser en Marcel Teunissen om 
onderzoek te verrichten naar de 
stedenbouw en architectuur van 
het Haagse interbellum. Na de 
dood echter van Victor Freijser in 
maart 2007 heeft Marcel Teunis-
sen op verzoek van de gemeente 
Den Haag de draad weer opgepakt. 
Uiteindelijk is hij dus de auteur van 
het boek Schoone Eenheid hetgeen 
ook duidelijk staat vermeld in de 
colofon. Dit moest mij even van het 
hart. Overigens mijn complimenten 
voor uw blad De Oud-Hagenaar. 

E. Teunissen

bertteunissen@hetnet.nl

--------------------------------------------
Spijbelen

“De Oud Hagenaar” is een mooi 
initiatief. Ik ben 70 jaar en ik 
woon nu in Zoetermeer. De foto 
“Perspectief op de Hoftoren” op de 
voorpagina van uw eerste nummer 
verknoeit mijn nostalgisch gevoel 
een beetje. Die mag wat mij betreft 
naar de krant voor de 50- minners! 
Bij de foto van het gestrande schip 
van RadioVeronica gingen mijn 
herinneringen meteen terug naar het 
in 1953 gestrande schip “Carthage”. 

De enige keer dat ik van school 
gespijbeld heb, was toen ik met een 
paar vriendjes op de  ets naar dit 
schip ben gaan kijken. De aantrek-
kingskracht van dit avontuur was 
groter dan mijn plichtsgevoel.
 Ferdi Stam

 Zoetermeer

--------------------------------------------
BeeldhouwSTER

Prachtig stuk herinnering tekende 
Margret van der Spek op uit de 
mond van haar tante ! Dit soort 
herinneringen moeten we inderdaad 
koesteren. Met veel interesse gele-
zen. Menselijke getuigenissen zijn 
en blijven boeiend en een enkele 
feitelijke onjuistheid neem ik graag 
voor lief. Wanneer de redactie niet 
om een reactie vroeg, had ik niet 
geschreven dat het beeld van Ko-
ningin Emma (in het Rosarium aan 
het Jozef Israelsplein – red.) geen 
geestelijke moeder (beeldhouw-
STER), maar een geestelijke vader 
heeft. Eigenlijk zelfs twee!
Het oorspronkelijke beeld is in 
1936, één jaar voor zijn dood, door 
Toon Dupuis uit witte zandsteen 
gebeeldhouwd. Hij werd daarbij 
geassisteerd door enkele andere kun-
stenaars. Waarschijnlijk anonieme  
leerlingen van de Koninklijke 
Academie voor Beeldende kunsten, 
waar Toon Dupuis les gaf. Een van 
hen zou de gezochte beeldhouwster 
kunnen zijn… . Architect Co Bran-
des, bekend om zijn typisch Haagse 
bouwwerken, tekende de sokkel. 
Opvallend is de geringe hoogte 
daarvan. Emma torent nauwelijks 
boven de passerende wandelaars uit. 
Dat deed Brandes met opzet om aan 
te geven hoe graag Emma tussen het 
Nederlandse volk stond en niet er-
boven. Dupuis en Brandes werkten 
meer samen aan kunstwerken in Den 
Haag. In de Bosjes van Zanen staat 
een monumentale bank van hun 
beider hand.
Het beeld van Emma werd her-
haaldelijk beklad en beschadigd. 

Het had ook erg te lijden van het 
schoonmaken, zandsteen is erg 
kwetsbaar. Daarom werd er in 2001 
door Ton Mooy (Amersfoort) een 
bronzen afgietsel van gemaakt.  Het 
werd op 11 mei van dat jaar plechtig 
onthuld.

Gerard Scholtes

Den Haag

--------------------------------------------
Verhalentafel

Het is wellicht aardig om te weten 
dat we in juni 2008 een verhalenta-
fel hebben gehad in de bibliotheek 
van het Bezuidenhout.
Aan die tafel zaten 16 mensen voor-
namelijk Bezuidenhouters die elk, 
net als tante Riet en haar verhaal in 
de vorige krant, hebben verteld over 
het bombardement van 3 maart. 
Al deze verhalen zijn op CD rom 
gezet en er is door de bibliotheek 
een boekwerk van gemaakt “Vergis-
singsbombardement” Bezuidenhou-
ters vertellen zelf hun geschiedenis. 
Op zondag 1 maart jongstleden 
heeft weer de jaarlijkse herdenking 
van het bombardement plaatsgevon-
den op de Kon. Marialaan, bij het 
monument van Juliana van Stolberg. 
Ook een monument van zandsteen 
trouwens.
 Koos van der Veen

 Wijkberaad

 Bezuidenhout
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TANTE POST Oproepjes
Met het inzenden van een reactie of oproep gaat u akkoord 

met eventuele vermelding van uw contactgegevens, ook op de 

website. Tenzij u duidelijk aangeeft dat dit niet wordt gewenst. In 

overleg zijn aangepaste afspraken mogelijk.

Wie heeft er  nog herinneringen aan 
of foto’s van de Stallen en Ga-
rage van Van Gend & Loos aan de 
Rijswijkseweg; en wie weet in wat 
algemenere zin nog wat op te rake-
len over de koetsiers met hun paard 
en wagen van Van Gend & Loos in 
de jaren ‘40 en ‘50.              
Als kind zijnde heb ik in het be-
drijfspand tussen stallen en  garage 

gewoond.  Ik verzamel daar sinds 
een aantal jaren materiaal over. 
De meeste koetsiers zijn niet meer 
onder ons, maar hun kinderen weten 
ook nog wel eens een verhaal over 
hun vader en zijn werk te vertellen.

Lia Verhoek-Heide  (62)

Zetten

verhoek@planet.nl

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is, zo blijkt bij ons zusterblad De Oud-Rotterdammer, 

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. Uw 

oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl

Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hage-

naar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

De Stallen en Garage van Van Gend & Loos

Tijdens de storm van 1 februari 
1953, die vooral voor Zeeland zulke 
verwoestende gevolgen had, liep het 
Franse vrachtschip Carthage op het 
strand van Scheveningen.
De nog in winterjas gehulde kustbe-
woners die aan de boulevard van de 
eerste zonnestralen kwamen genie-

ten werd daardoor een ongewoon 
uitzicht geboden. Pas na verschei-
dene vergeefse pogingen slaagden 
sleepboten erin het vaartuig vlot te 
trekken.

(Ansichtkaart en tekst toegezonden 

door Ferdi Stam).

Stranding Carthage in 1953

TIPKADERADVERTENTIES

Opvang bejaarde asieldieren
(sinds 1986)

zoekt donateurs
www.dierenplaatsing.nl 

 070 - 352 22 59

Heeft u timmernood?

Bel dan Otto Boot!

06-27270045
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Ook in dit boek gaat Hans Franse 
op zoek naar de echte Hagenaar. Hij 
onderzoekt wat Haags is en illustreert 
dit met een aantal verhalen, die als 
verhaal waar zijn en een autobio-
ra sche ladin  hebben  in  zijn 

eerdere boek over de kleine mensen 
die hij ontmoette in de tijd dat hij in 
hartje en aa  boven een kof e-
huis woonde (de fruitkoopman, de 
taxichauffeur, de doodbidder, de los 
werkman, maar ook de man met de 
mainten e), het nieuwe boek ol as  
gaat daar eigenlijk aan vooraf.

Verwondering

Hans Franse woont thans afwisselend 
in Scheveningen en in Italië, waar hij 
schrijft en muziek maakt  ls zijn  
dal zich met wolken vult, ziet hij de 
Noordzee en waant hij zich thuis in 
zijn geboorteplaats. Hij heeft zich 
altijd verwonderd over het feit dat zijn 
moeder, die in Amsterdam geboren 
was en in Rotterdam opgroeide zich 
zo mateloos met en aa  identi -
ceerde.
Eigenlijk, ondanks alle zogenaamde 
liefde voor Amsterdam, was er voor 
haar maar een plek die de moeite van 
het bewonen waard was, dat was haar 
stad, dat was Den Haag. Ze omarmde 

de stad nadat ze uit Rotterdam was 
weggegaan – of weg gevlucht mis-
schien. Ze werkte in de jaren twintig 
in de chevenin se horeca, in eck s 
lunchroom aan het Spui en woonde 
overal in de stad waar maar een 
woning leeg kwam. Tot ze op Scheve-
ningen belandde, de plek die haar hart 
won en nodig had.

Evacuatie

Maar in 1943 maakte de bezetter een 
einde aan de idylle en werden veel 

chevenin ers, onder wie ranse s 
moeder geëvacueerd. De draad van 
haar leven wordt opgepakt in  Rijs-
wijk, waar ze een kaartle praktijk  
probeert op te zetten, vecht voor haar 
huis en als kunstadviseur   werkt  ls 
ze naar Amstelveen verhuist, blijft 
ze zich Haagse voelen. Na de dood 
van zijn moeder trekt Hans Franse 
terug naar Den Haag en vertelt over 
een bijzondere ontmoeting, die zijn 
vertrouwen in de toekomst sterkt.

Het boek is op sommige punten 
hilarisch, op andere punten ontroe-
rend en aangrijpend, het geeft tijd en 
sfeerbeelden, vooral van Den Haag 
en Scheveningen en tekent mensen. 
Tederheid en intimiteit wisselen af 
met bijna burleske momenten. De 
schrijver spaart niemand, ook zichzelf 
niet.

e foto s in het boek versterken dat 
beeld: het gaat om Den Haag en 
daarbinnen vooral om  Scheveningen. 
Als er een boodschap schuilt in het 
boek van Franse, dan luidt die dat 
alles liefde is.

Titel: Vol Gas 

Netto-prijs € 15,50
Verschijnt 31 maart a.s. 
ISBN: 978-90-484-0539-8
Uitgave: www.freemusketeers.nl
Bestellen via internet 

Of telefonisch: 079 - 320 35 90

Scheveninger Hans Franse werd met zijn ouders geëvacueerd in 1943 en woonde in zijn jeugd 

in Rijswijk en Amstelveen. Zijn tweede Haagse periode beschreef hij in het boekje ‘Heel Den 

Haag in de palm van mijn hand’ dat gaat over een Haags koffiehuis aan de Varkenmarkt. Eind 

deze maand verschijnt van zijn hand een nieuw Haags boek: ‘Vol Gas – vertellingen over een 

echte Haagse mevrouw en andere Hagenaars’.

Nieuw boek Italiaanse Scheveninger Hans Franse:

Een echte Haagse mevrouw 
en andere Hagenaars

Beestachtig vertier

Vanaf 1863 bestond de Haagsche 
Dierentuin. In het hartje van Den Haag 
liepen olifanten, beren, leeuwen en ze-
bra s rond  r was een plantentuin en na-
tuurlijk ook een speeltuin. In de oorlog 
moest de dierentuin worden gesloten. De 
dieren werden overgebracht naar Dieren-
park Wassenaar of afgeslacht. Vervol-
gens werden de gebouwen gebruikt voor 
wat wij nu multifunctionele culturele 
activiteiten noemen. Maar met de sloop 
kwam ook daaraan een einde.

Vrije vogels

Wie nu het saaie kantorencomplex van 
de provincie Zuid-Holland ziet, kan zich 
niet voorstellen hoe exotisch dat terrein 
een kleine eeuw lang is geweest. Verser 

in het geheugen, ook in dat van mij, ligt 
het Dierenpark Wassenaar. Dat stond 
bekend om zijn prachtige Louisehal, 
waarin veel bijzondere vogels vrij rond-
vlogen. Bovendien werden er reptielen in 
gehuisvest, in hokken. Het park had een 
mooie dierenverzameling en natuurlijk 
ook een speeltuin. Hoeveel schoolreisjes 
zijn er niet naar Wassenaar gemaakt? Ei-
genaren waren de gebroeders Louwman, 
van wie de n van auto s hield en de 
ander van dieren.

Cheetahs

Het Dierenpark Wassenaar had nationaal 
en internationaal een goede naam van-
we e bijzondere fokpro ramma s, met 
name van cheetahs.

adat het park in 1 5 om nanci le 
redenen moest worden gesloten en red-
dingspogingen op niets waren uitgelo-
pen, lag het terrein lange tijd braak. De 
opstallen lagen er verwaarloosd bij en 
het geheel maakte een zeer rommelige 
indruk. De eigenaren wachtten gewoon 
op betere tijden. Dat wil zeggen op de 
mogelijkheid om lucratief te kunnen 
bouwen. Achterin op hun grondgebied 
werd het cheetah-fokprogramma wel 
voortgezet, maar uiteindelijk kwam ook 
daaraan een einde. Ook hier raakte de 
regio een exotische plek kwijt.

Automuseum

Wie nu vanaf Den Haag over de Rijks-
straatweg naar Wassenaar rijdt, ziet een 
ingrijpende wijziging van het landschap. 
Tussen het bosgebied Reigersbergen en 
de lommerrijke villawijk Marlot lag een 
rustiek landbouwgebied. Welnu, daar 
rijst nu het Automuseum op. Daar zal de 
autocollectie van de familie Louwman 
ten toon worden gesteld ten behoeve van 
naar schatting 50.000 bezoekers jaarlijks. 
De verwachting is dat het in 2010 
geopend kan worden.
In het nog deels open gebied aan de 

overkant met nog een landelijk karak-
ter komt de nieuwe
Amerikaanse ambassade. Troost is dat 
daarmee een einde komt aan de vesting 
met  betonblokken, hekken en politie-
bewaking op het mooie Voorhout in het 
hartje van historisch Den Haag, waar 
de ambassade nu nog is gevestigd.

Vraagtekens

 Intussen groeien de gemeenten Den 
Haag en Wassenaar aan elkaar vast. 
Wellicht is dit een wenkend perspectief 
voor degenen die nog steeds in termen 
van schaalvergroting en groei denken. 
Ik heb daar wel vraagtekens bij. De 
dierentuinen zijn verdwenen, de  groene 
buffers gaan eraan. De natuur verdwijnt 
weer een stukje uit onze dagelijkse 
leefomgeving.

elukki  kunnen we straks met de auto 
naar het Automuseum.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder van 

Wassenaar, oud-minister van binnenlandse 

zaken en fervent honkballer bij Storks in 

Den Haag) 

Wat een feest moet dat zijn geweest. Op zomaar een zondag-

middag, ergens in de jaren ’30, zegt vader : “Kom op, vrouw, 

we gaan vanmiddag met de kinderen naar de dierentuin.” Veel 

vertier was er niet in die tijd. De televisie bestond nog niet. In 

het weekend op pad met de auto was slechts enkelen vergund. 

De meesten waren op het openbaar vervoer of de fiets aange-

wezen. Vertier moest vooral in de buurt worden gevonden, of 

de familie stapte bijvoorbeeld op de tram om naar de Haag-

sche Dierentuin te gaan, gelegen in het gebied waar nu het 

Provinciehuis en het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat staan.

Hit!Hit!

Hans Dijkstal

- Hans Franse -

Ouderen zijn niet
vaker depressief 
Als ouderen depressief worden, zijn zij 
dat eerder in hun leven ook geweest. 
Het aantal nieuwe depressies groeit 
niet met de leeftijd mee. Dit in tegen-
stelling tot wat algemeen wordt aan-
genomen. Bij een oudere die vroeger 
geen depressies heeft gekend, is het 
onwaarschijnlijk dat hij of zij alsnog 
depressies op latere leeftijd ontwikkelt. 
Vrouwen hebben ook op latere leeftijd 
vaker depressies dan mannen maar 
bij depressieve mannen is de kans op 
terugval even groot als bij vrouwen.
Dit blijkt uit onderzoek dr. Henning 
Tiemeier van het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam. Tiemeier en 
zijn medewerkers volgden tien jaar 
lang ruim vijf-en-een-half duizend 
ouderen van boven de 57 jaar.



Rode Kruis Bridge drive
De Werkgroep Internationale 
Samenwerking (WIS) van het Rode 
Kruis-Wassenaar organiseert op 
vrijdag 13 maart een bridgedrive in 
het Rode Kruisgebouw,  ten behoeve 
van haar basisgezondheidsproject  in 
Indramayu (Indonesië). De entree 
bedraa t € 15,  per paar, waarbij 4 
consumpties zijn inbegrepen. Aan 
het einde van de avond worden voor 
de drie best presterende bridgeparen 
prijzen uitgereikt. Iedereen is van 
harte welkom om aan deze bridge- 
drive deel te nemen. Opgave uiterlijk 
op 7 maart, per telefoon  070-5113 2 
of 06-15606017
of per email: rk.was@hetnet.nl

Leer bridgen
Op 10 maart start een cursus voor 
gevorderde bridgers. In een blok van 
acht lessen wordt begonnen met de 
eerste helft van het lesboek “LEER 
BRIDGE met BERRY WESTRA” 
deel 3 (Harten Koning). De kosten 
voor deze acht lessen bedra en € 60,- 
exclusief het lesboek. De cursus vangt 
aan om 13 30 uur en duurt 2  uur  n 
het najaar volgt een cursus waarin de 
tweede helft van het lesboek wordt 
behandeld. 
Begin mei wordt begonnen met een 

kennismakingscursus bridge. In deze 
cursus wordt lesgegeven volgens de 
door de Nederlandse Bridgebond 
(NBB) aanbevolen methode  “Star-
tersbridge”. De cursussen worden 
gegeven door een NBB-bridgedocent.
Voor informatie en aanmelding over 
de bridgelessen en bridgeclubs kunt u 
terecht bij ill waa er 070-323554  
of 06-44 34 11 of per e-mail 
bridge@wijkcentrumvruchtenbuurt.nl

Harry Zevenbergen op
de Gedichtentelefoon
De Haagse stadsdichter, Harry 
Zevenbergen, is nu te horen in de 
Gedichtentelefoon in het Atrium 
van het Haagse stadhuis. De Haagse 
stadsdichter Harry Zevenbergen  heeft 
acht gedichten geselecteerd die op de 
een of andere manier zijn verbonden 
met Den Haag.
Vier gedichten zijn van eigen hand. 
De overige gedichten zijn van de 
dichters Jacob Cats, Betje Wolff, Dop 
Bles en Jan Jacob Lodewijk ten Kate. 
Neem de hoorn op en luister in de 
intimiteit van de telefooncel naar de 
Haagse gedichten. Het Atrium is da-
gelijks geopend  behalve op zondag. 
Atrium  Stadhuis Den Haag, Spui 70,  
2511  en aa
Belastingteruggave 

ziektekosten ouderen
ent u 65  of heeft u een uitkerin  

Dan kunt u geld terugkrijgen als 
u extra kosten heeft gemaakt in 
verband met ziektekosten. I-shop De 
Lijsterbes organiseert samen met de 
Belastingdienst een voorlichtingsmid-
dag op dinsdag 10 maart van 13.00 
– 15 00 uur  ijdens deze midda  zal 
besproken worden welke mogelijkhe-
den er zijn voor belastingteruggave. 
Uiteraard is er ook gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Aanmelding bij 
I-shop De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 
61, tel  070-30  3  4

Lourdes bedevaart
‘Betekenisvol Ontmoeten’  is de speci-
ale -daa se  ourdes bus)bedevaart 
voor iedereen in Den Haag en het 
Westland, voor  jongeren en ouderen 
– en zeker voor alle gezindten. De 
reis vindt plaats van 25 mei tot en met 
2 juni  eze zeer bijzondere reis is 
zeker eschikt voor  50-plussers  e 
reisleiding is in handen van vrijwil-
ligers, onder wie trouwens ook een 
pastor en een arts. E.e.a. vindt plaats 
onder het vaandel van VNB Nationale 

edevaarten, een of  cieel erkende be-
devaartorganisatie die ook in Lourdes 
is geregistreerd en erkend. Overigens 
is de agenda van de reis niet over- 

beladen en is er ook alle gelegenheid 
om op eigen kompas weer een nieuw 
stukje Frankrijk te ontdekken. Maar 
neem voor meer reisinformatie, de 
kosten et cetera vooral contact op met 
Jan van Gerwen.
Email: jangerwen@hetnet.nl Tele-
foon: 070 366 631 of per  06 
304165 2   en briefje sturen kan 
natuurlijk ook, aan: Lourdes Bede-
vaarten Den Haag – Westland, Laan 
van aterin se eld 1255, 254   
te Den Haag.

Gratis RijWijzer voor 
scootmobielgebruiker
Hagenaars met een scootmobiel 
krijgen voortaan van de gemeente 
het theorieboek ‘RijWijzer met uw 
scootmobiel’cadeau. In dit boek staan 
verkeersregels voor scootmobielen of 
andere motorvoertuigen voor mensen 
met een lichamelijke beperking. De 
RijWijzer is een initiatief van Veilig 
Verkeer Nederland. Aanleiding is 
het toenemende aantal verkeerson-
gelukken waarbij scootmobielen zijn 
betrokken. 
Uit onderzoek blijkt dat 30 procent 
van scootmobielrijders in ons land 
zich onzeker voelt in het verkeer. 
n en aa  komt dat neer op 00 

personen. In de afgelopen jaren zijn 

jaarlijks zo’n vijftien Hagenaars 
betrokken bij een ongeluk met een 
scootmobiel. Over het aantal bijna-on-
gelukken zijn geen cijfers voorhan-
den. Landelijk overlijden jaarlijks vijf 
mensen als gevolg van een ongeluk 
met een scootmobiel.
In Den Haag worden jaarlijks zo’n 

00 scootmobielen verstrekt door de 
gemeente. Den Haag telt momenteel 
circa 3.700 scootmobielrijders.

50-Plus Bios Pathé
l enkele jaren bren t ath  in de 50-

Plus Bios speciaal geselecteerde top-
 lms die u een heerlijk midda je uit  

garanderen. Zonder alle drukte van de 
avond of het weekend in ontspannen 
sfeer enieten van een  lm die juist u 
aanspreekt. Per maand worden er twee 
 lms aan eboden  en  lm draait 

dan edurende 2 weken op de vaste 
50- lus ios midda en  oor € 6,50 
kunt u deelnemen aan de 50- lus ios 
en trakteert Pathé u bovendien op een 
kop kof  e met koek of cake  ijvoor-
beeld in het theater aan het Buitenhof 
in Den Haag, elke maandagmiddag 
om 15 30 uur en dinsda midda  om 
13.30 uur. Koop of reserveer op www.
pathe.nl/buitenhof of bel de Pathélijn: 
0 00-145  35 eurocent per minuut)
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Korte berichten

Nieuwe verspreidingspunten

Zorginstellingen en gezondsheidscen-
tra zijn trouwens prima verspreidings-
punten voor de krant, zeker op plekken 
waar mensen moeten wachten en wat 
afl eidin  zoeken  aarom zou e 
Oud-Hagenaar bijvoorbeeld ook graag 
ziekenhuizen willen interesseren.
De gemeente Wassenaar, waar de krant 
nog maar schaars verkrijgbaar was de 
vorige keer, is nu wat ruimer bedeeld. 

Burgemeester Hoekema zelf kwam 
met wat suggesties.
Het is niet meer doenlijk om alle, 
inmiddels ruim 160, verspreidingspun-
ten te vermelden. Maar u kunt er bijna 
altijd zeker van zijn dat u in ieder ge-
val bediend kan worden op het adres 
van de openbare bibliotheek bij u in de 
buurt. Zie ook op onze website
www.deoud-hagenaar.nl

In Wassenaar
Raadhuis de auw  Raadhuislaan 22

ultureelcentrum an eekerenstraat 2
e arenar erkstraat 75 
e bibliotheek erkheide straat 35
emeente kantoor oh  e ittstraat 45

In Den Haag
De VVV Hofweg 1

e  evers eijnootwe  1134
Haags Historisch 
Museum Korte Vijverberg 7

Restaurant aroeda neuterdijk 1
ode a e osthoorn an e oorhout 3  a

Bakkerij Frans en 
ans essin    Reinkenstraat 50 foto links)
e riehoek rieber enstraat 321
lbert eijn n  v  aterin seveld 6

Albert Heijn Parijsplein
orlvinke abakzaak eeklaan 3 5 a
oekhandel ppelstraat 242
uurtsuper brikozenplein 32

estia ee hwaterplein 45
ijkcentrum rederust elis tokelaan 24 6w

potheek illen en raten olendamlaan 1260
Jonker Frans huis Newtonplein 100

 loris rntzeniusplein 65
Rudolf teiner ieuwe arklaan 5
Verpleegtehuis 

ariahoeve ofzichtlaan 115
Verpleegtehuis

outwijk rchitect uijkerstraat 1
Rubenshoek an der ennestraat 1 5

osta entschap ppelstraat 230
 esteinde 40

In Delft
Bibliotheek DOK Vesteplein 100

In Zoetermeer
R  shop iddelwaard 12
R  shop annie chaftrode 144

In Hoek van Holland
Rock rt ekkenstraat 42

In steeds grotere aantallen wordt De Oud-Hagenaar bezorgd in serviceflats en seniorenwoningen. Hieronder een 

overzicht van nieuwe verspreidingspunten. Wij zijn zeer blij dat de stichting Florence afgelopen week al zijn zorg 

locaties heeft aangemeld, hierdoor kunnen we alle bewoners eens in de 14 dagen het plezier van onze krant 

garanderen. Niet alleen bewoners, maar ook het werkzame personeel in alle zorginstellingen zo is geble-

ken hebben een grote belangstelling voor De Oud-Hagenaar en ze kijken uit naar de publicatie.
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De geschiedenis van Beatstad nr. 1 als rode draad

Tweewekelijks poppodium  
verrijkt De Oud-Hagenaar
Beste lezers, hier eerst een inleiding over een reeks themagebonden artikelen, die in de komende maanden (jaren mag 

ik hopen) in De Oud-Hagenaar zullen verschijnen. Mijn naam is Jaap Schut, ik ben directeur en conservator van Museum 

RockArt; de Schatkamer van de Nederlandse Popmuziekgeschiedenis. De Nederlandse Popmuziekgeschiedenis vanaf

de jaren ‘50 tot heden, van Armand tot ZZ en de Maskers, van Indorock tot de Golden Earring en van Jazz tot Rock ‘n Roll, 

in de vorm van popmemorabilia, beeld, geluid en info en dat alles in combinatie met moderne kunst.
Jaap Schut

In 1995 heb ik de stichting Rock 
& Art Hall of Fame Holland 
opgericht, vanaf die tijd is een 
megacollectie opgebouwd en 
om deze collectie toegankelijk te 
maken hebben we in oktober 2004 
Museum RockArt geopend.
Sinds de opening van het Museum 
groeit de collectie dagelijks. Naast 
de vele muzikanten, die materiaal 
komen brengen komt er ook steeds 
meer materiaal bij  particulieren 
vandaan.

Erkenning

In mei 2007 kreeg Museum 
Rock rt de of  ci le erkennin  
als museum. In 2008 werd het 
Museum door de belastingdienst als 
ANBI aangemerkt. Hierdoor is het 
mogelijk geworden om voortaan 
een geldelijke gift aan het museum 
te schenken die geheel of gedeelte-
lijk aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen. 
De collectie van Museum RockArt 
is zeer veelzijdig en omvat onder 
andere muziekinstrumenten zoals 
gitaren, drumstellen, mondhar-
monica’s, elektronische orgels 
(keyboards en synthesizers) en 
versterkers, bühnekleding, gouden, 
platina albums en andere awards, 
grammofoonplaten (lp’s en sin-
gles), pick-ups en boxen, transistor-
radio’s, hoesontwerpen, T-shirts, 
posters, muziekbladen, fanclub-
bladen, contracten, (gesigneerde) 
foto’s et cetera.

Broedplaats

De link met Den Haag is wel duide-
lijk, deze stad heeft vanaf de jaren 

50 een grote rol gespeeld in de 
Nederlandse muziekgeschiedenis. 
Jacques Senf schreef niet voor niets 
al in 1965 dat Den Haag Beatstad 
nummer 1 is. 
Het was en is één van de grote 
broedplaatsen van bandjes. Onder 
andere Q65, The Motions, Livin’ 
Blues, Shocking Blue, The Golden 
Earring(s), Anouk, Kane en Di-rect 
begonnen hier een glansrijke car-
rière. 

Veel onderwerpen

In deze rubriek ga ik de Nederland-
se muziekcultuur in alle facetten 
belichten. Den Haag en omstreken 
zal als rode draad fungeren in de 
komende artikelen. Een greep uit de 
onderwerpen: muzikanten, duo’s, 
zangers, zangeressen, bands, maar 
ook de beatclubs zoals Club192, De 
Drie Stoepen, Club 43, Pam-Pam, 
Amicitia, De Marathon, De Hout-
rust, Dierentuin en het Malieveld, 
verzamelingen zoals de fanstrings, 

de zwart/wit fotokaarten, vlinder 
luciferdoosjes, portretglazen, de 
speldjes. Maar ook talentenjachten 
zoals die van CO-OP en Romance 
zullen uiteraard de revue passe-
ren. En kleding van o.a. Puck & 

Hans, organisatoren als Chef van 
Nierop, Paul Acket, Jacques Senf 
en Henk Theunissen. Natuurlijk 

ook de muziekbladen, platenlabels, 
muziekwinkels als die van Servaas 
en opname studio’s.
Echt teveel om op te noemen, deze 
rubriek wordt één feest der herken-
ning.

50 jaar Nederpop

eeft u idee n, su esties en of 
materialen (ook kleding jaren ’60) 

waarvan u denkt dat die ook  moe-
ten worden uitgelicht en voor het 
nageslacht behouden blijven, neem 
dan contact met ons op. Dat kan per 
telefoon op nummer 06-51512885
of via de mail info@rockart.nl

Museum RockArt is gevestigd 
aan de Zekkenstraat 42 in Hoek 
van Holland. Meer informatie is te 
vinden op www.rockart.nl.
Tot half juni presenteert het 
museum de tentoonstelling ’50 jaar 
Nederpop’. Eigenlijk een “must” 
om te bezoeken voor iedere lief-
hebber van muziek en cultuur. 

Zoek op zolder

Ik hoop U de komende tijd te 
verrassen en te prikkelen om ook 
eens in de kasten en dozen op 
zolder te kijken, zodat het materiaal 
behouden blijft en waar kan dat 
beter dan in Museum RockArt. De 
Schatkamer van de Nederlandse 
Pop Muziek.

Openingstijden

Museum RockArt is geopend op 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur en de 1ste 
zondag van de maand eveneens van 
13.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de landelijke schoolva-
kanties is het museum ook op de 
woensdagen geopend van 13.00 
uur tot 17.00 uur.
Groepen kunnen op afspraak buiten 
de reguliere openingstijden een 
bezoek plannen. 

- Flyer links: Show-dansant in de Haagse Dierentuin, op 25 mei 1965 (Collectie RockArt).

Flyer rechts: Club 192, diverse optredens waaronder van de legendarische Haagse band Q 65 (Collectie RockArt). -

- Cover eerste nummer van TIQ in november 

1966 (Collectie RockArt).. -

- Gesigneerde zwart/wit fotokaart van De Tielman Brothers (Collectie RockArt). -
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Met de Solex naar ijssalon Florencia. 
Mijn vader kocht dus een Solex, 
een van de eerste geloof ik.Wat was 
de man blij. Bij dat snelheidsmon-
ster hoort ook leer, dus vader  kocht 
ook een lange leren jas en een leren 
vliegenierspet. Mijn moeder kon niet 
achter blijven en kocht een kort rood 
leren jasje. Al was ik pas een jaar of 

vijf oud, ik herinner me dat het bij ons 
thuis toen wekenlang naar koeienstal 
rook. Ik denk trouwens dat die hele 
uitdossing van vader en moeder nog 
meer heeft gekost dan die Solex.
Eens in de zoveel tijd gingen ze 
naar lorencia, om kof e te drinken 
met iets lekkers erbij.  Dus ook die 
middag. M’n vader zette de Solex 
naast de BMW’s en Harleys. Het was 
alleen maar leer daar voor de deur.  Er 
werd wat gegrinnikt om m’n ouders 
met hun Solex, maar ze trokken zich 
er niets van aan. Na verloop van tijd 
helemaal verzadigd kwamen ze weer 
naar buiten; pet op, jas dicht. Mijn 
moeder wil zo elegant mogelijk ach-
terop stappen, met al die ogen op zich 
gericht. Ze was een lange vrouw en 
terwijl ze met een been zit... scheurt 
mijn vader al met een rotgang weg. 
En ja hoor daar lag ze, lang uit voor 
Florencia. Het geschater was niet van 
de lucht. Ze krabbelde overeind met 
het schaamrood op haar kaken. “Ab je 
vergeet wat,” riep ze m’n vader toch 
tamelijk gevat na, maar de motormuis 
was al uit zicht. Gelukkig had moeder 
wat kleingeld op zak, om nog steeds 
witheet de tram naar huis te kunnen 

pakken.
Vader waande m’n moeder nog netjes 
achterop en terwijl hij moest stoppen 
voor een open brug, zegt hij tegen m’n 
moeder: ‘’wat rijdt hij lekker licht hè 
Henny.” Ja, dank je de koekoek met 
75 kilo minder! Geen antwoord. Hij 
draaide zich om en schrok zich wezen-
loos, op zoek langs de route terug, 
maar geen moeder te bekennen.
Mams was intussen thuis gekomen en 
knap nijdig. Tegen m’n broer zei ze 
“als je vader straks thuis komt, zeg je 
maar dat ik in het ziekenhuis lig.” Hij 
schrok zich inderdaad rot, maar geluk-
kig liet moeder zich gelijk zien. Het 
duurde dagen voor de arme man de 
consternatie weer een beetje te boven 
was, maar het verhaal kreeg nog een 
motormuizenstaartje.
Pa begon ineens overal bulten te krij-
gen en vreselijke jeuk. Naar de dokter, 
die zwarte teerzalf voorschreef. Ma 
maar smeren, maar het hielp voor 
geen meter. Ander zalfje, ook zonder 

resultaat. Vervolgens op advies van 
de huisarts naar de huidarts, die op 
het idee kwam eens uit te zoeken of 
er misschien een niet-lichamelijke 
oorzaak kon zijn. Geldproblemen 
wellicht, een moeilijk huwelijk? Nee. 
Niets van dat. Maar ineens ging vader 
een lichtje op, de kwestie met de So-
lex-rit. Inderdaad, dus toch zenuwuit-
slag! En daarom een heel ander soort 
medicijn op recept, waarna de kwaal 
inderdaad in een mum van tijd was 
verdwenen.
Vader en moeder zijn daarna een hele 
tijd niet naar Florencia geweest. Dit 
waar gebeurde verhaal vond alweer 
ruim vijftig jaar geleden plaats. Ik heb 
het eindeloos vaak horen vertellen op 
verjaardagen en zo – en dan was het 
altijd weer lachen geblazen voor ie-
dereen. Nou ja, m’n vader hoorde het 
meestal aan als een boer met kiespijn.

Marijke Mulder - van Dort

Elke familie kent ze wel, de verhalen die steeds weer worden 

herhaald en waar niemand genoeg van lijkt te krijgen. Een 

beetje leedvermaak is een vast ingrediënt. Meestal gaat het 

om het relaas van gebeurtenissen die op het moment dat ze 

plaatsvonden helemaal niet leuk waren voor de betrokkenen, 

maar die in de loop der jaren verzacht zijn tot een prachtige 

anekdote. De tijd is een groot heelmeester. Hieronder een 

typisch voorbeeld ervan, naverteld door De Oud-Hagenaar leze-

res Marijke Mulder – van Dort.

Meer van dit soort verhalen trouwens in  ‘De Haagse Schatkist’ 

(zie op internet www.dehaagseschatkist.nl ).

Verhalen waar de familie geen genoeg van krijgt:

Samen uit maar niet samen thuis
na eerste ritje met nieuwe Solex 

- Marijke maakt aanschouwelijk wat we ons zo’n beetje moeten voorstellen bij het avontuur van haar vader 

en moeder, een halve eeuw terug (Foto uit familiealbum). -

Solex is de naam van een Frans 
bedrijf dat vooral expertise had in 
de productie van carburateurs. Het 
bedrijf is daarnaast ook beroemd 
geworden door de rijwielen met 
hulpmotor, die het tussen 1946 en 
1988 produceerde onder de naam 
Vélosolex (in Nederland afgekort tot 
Solex). De volledige bedrijfsnaam 
was Vélosolex S.I.F.A.C., Courbe-
voie, Seine.
Men begon in 1946 met de produc-
tie van 48 cc Clip-on motoren en 
brom etsen  et bekendst werd de 
kleine brom ets met een motor-
blokje dat via een wrijvingswiel het 
voorwiel aandrijft. De eerste Solex 
ontstond per toeval toen de Fransen 
Maurice Goudard en Marcel Mennes-
son in 1905 een fabriekje begonnen 

voor kleine motoronderdelen. In 
1 1  maakte men een ets met een 
hulpmotor boven het achterwiel. Toen 
Marcel Menesson begreep dat er 
na de Tweede Wereldoorlog weinig 
vraag naar auto’s zou zijn ontwik-
kelde hij een nieuw hulpmotortje dat 
boven het voorwiel werd geplaatst. 

Commotie

In 2005 ontstond commotie in de 
Nederlandse Solexwereld vanwege 
het verplichte brom etskenteken  
Oude Solexen waren in oorsprong 
brom etsen en mochten dus niet op 
het etspad rijden  oordat ebruik 
van het etspad vaak oo luikend 
door de politie werd toegestaan was 
er eigenlijk geen echt probleem. Met 
het brom etskenteken zou echter 

door de kleur van de kentekenplaat 
precies zichtbaar worden welke Solex 
een brom ets en welke een snor ets 
en dus wel op het etspad mocht 

rijden) was. Half februari 2006 werd 
bekend dat Solexen gebouwd voor 
1974 tijdelijk kosteloos en zonder 
keuring omgezet kunnen worden naar 
snor ets  et is de eni e motoraan-
edreven snor ets  p het kenteken 

staat brom ets, maar omdat daar ook 
op vermeld staat dat de maximale 
snelheid 25 km per uur is, is het dus 
toch een snor ets

Uit Wikipedia, vrije encyclopedie 

op internet

http://nl.wikipedia.org/wiki/Solex

GNU Vrije Documentatie Licentie 

(Foto: Wikimedia commons).

Solex: rijwiel met hulpmotor

- IJssalon Florencia aan de Torenstraat in de 

Haagse binnenstad, in 1962 (Fotobureau Meyer). -

Huismus zoekt 
Haagse woning 

De huismus is op zoek naar geschikte 
woonruimte in Den Haag. Broedplek-
jes verdwijnen en schuilgelegenheden 
nemen af. Hagenaars kunnen de 
gemeente helpen om ervoor te zorgen 
dat de huismus weer terugkeert naar 
de stad door een mussenvilla op te 
hangen. Via de gemeente krijgt men 
een flinke kortin  op een mussenvilla  

e villa is voor slechts € 7,50 ver-
krijgbaar bij Tuincentrum Hanenburg 
(Telefoon 070 - 32 372 07) aan de 
Hanenburg-laan 264 in Den Haag. In 
deze villa kunnen drie mussenpaartjes 
zich vestigen en nestjes bouwen. 

Rode lijst 

Sinds 1980 is het aantal Nederlandse 
huismussen sterk afgenomen en sinds 
2004 staat de huismus op de rode lijst 
van Nederlandse broedvogels. Niet 
alleen is de mus op minder locaties 
te vinden, ook het aantal mussen per 
locatie, de dichtheid, is afgenomen. 
Omdat de huismus thuishoort in een 
grote, groene stad als Den Haag, zet 
de gemeente zich in om de huismus 
terug in de stad te halen. O.a. door 
het verbinden van grote parken door 
ecologische zones. Huismussen 
pro teren hier flink van omdat deze 
groene zones nest- en schuilgebieden, 
water en voedsel bieden. (Zie ook 
http://groenjaar.residentie.net/index.

php?s=25&c=8 op internet).
 

Dinsdag-Uitdag
in Loosduinen
VÓÓR Welzijn Loosduinen organi-
seert elke dinsdag uitstapjes. Het pro-
gramma van ‘Dinsdag-Uitdag’ biedt 
de mogelijkheid om in groepsverband 
musea, lezin en, lms, etentjes en 
ander leuks te bezoeken, begeleid door 
vrijwilligers. Meestal wordt er met het 
OV gereisd. Het nieuwe kwartaalpro-
gramma is vers van de pers verkrijg-
baar bij de receptie van De Henneberg. 
Voor enkele van de geplande uitstapjes 
op het huidige kwartaalprogramma 
zijn nog kaarten beschikbaar. Bijvoor-
beeld voor het bezoek aan het Paleis 
van Justitie op 10 maart. De kosten 
voor deelname bedra en €1,-  ok 
voor de rondleiding door het Museum 
voor Communicatie op dinsdag 24 
maart zijn nog kaarten verkrijgbaar 
voor € 5,- met , € ,50 zonder  
Voor meer informatie en aanmelding: 
I-shop de Henneberg, Tramstraat 15, 
(070) 397 60 01.



Heel veel Haagse kinderen kwamen 
met de boot. Er werd opgestapt op de 
Soestdijksekade, de Veenendaalkade, 
de Hertoginnebrug of het Zieken, 
waarna een eindeloze tocht met de 
boot vol de, letterlijk en  uurlijk  
Of ze kwamen met de tram, lijn 1 of 
10. Het laatste stuk respectievelijk 
vanaf de Hoornbrug of de Geestbrug, 
werd dan gelopen, wat heen geen 
probleem was, maar terug vanwege 
vermoeide benen des te meer. Of 
er werd gewoon richting Rijswijk 
e  etst

De tijd zat mee

Waarom die ene speeltuin kon 
uitgroeien tot een groot pretpark en 
een andere een speeltuin(tje) bleef 
of zelfs is verdwenen, het blijft 
fascinerend. Ongetwijfeld heeft het 
te maken met goed ondernemerschap 
– kansen zien grijpen – en het feit dat 
Drievliet een hecht familiebedrijf is, 
maar zeker ook met wat geluk.
Daarbij werkte de tijd van de 
wederopbouw, de periode tussen 
1945 en circa 1960, in het voordeel 

van Drievliet. Er was weinig geld 
en er waren weinig attracties voor 
een dagje uit in de naaste omgeving. 
Madurodam kwam pas wat later, de 
Haagse Dierentuin verdween en ook 
de dierentuin in Wassenaar sloot de 
deuren. Een dagje naar het strand 

en af en toe met Pa en Moe naar de 
speeltuin toe, veel meer mogelijkhe-
den waren er niet. “Wij gaan dit jaar 
in Reo met vakantie,” was niet voor 
niets een bekend cynisch grapje, 

maar voor veel Haagse gezinnen wel 
de werkelijkheid. (Reo: Rijswijk en 
omgeving – SH).

Drie generaties

Het verhaal van Drievliet wordt in 
het boekje ‘Drievliet 70 jaar’ vooral 
verteld door de eigenaren zelf. Wim 
Faaij sr. weet nog hoe zijn ouders een 
café met speeltuin aan de Vlietweg 
in Rijswijk kochten. Over die tijd en 
over zijn eigen tijd als directeur van 
Drievliet weet hij boeiend te vertel-
len. Er was niet alleen een speeltuin 
maar ook een á la carte-restaurant, 
een partycentrum, een cadeauwinkel, 
een automatenhal en per attractie een 
aparte kassa. Deze gecompliceerde 
bedrijfsvoering heeft later geleid tot 
het afstoten van het restaurant en het 
invoeren van een vaste toegangsprijs 
tot het park.
Inmiddels staat de derde generatie 
Faaij bij Drievliet aan het roer: Piet 
(1956), Wim (1957) en ‘marketeer’ 
Jos (1962). In het jubileumboekje 
geeft de jongste van de drie, namens 
allen, zijn visie op het bedrijf. Hij 
vertelt hoe nu het familiepark door 

hen wordt gerund, wat de kansen en 
gevaren voor Drievliet zijn en hoe de 
broers de toekomst zien.

Sonja Havermans

70 Jaar Drievliet
o.r.v. Sonja Havermans
St. Rijswijkse Historische Projecten
ISBN: 978-90-78689-05-8

inkelprijs € 12,50 
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Wie wil dat nou niet: een dagje Drievliet
Vorig jaar jubileerde het familiepretpark Drievliet, een feno-

meen in menige jeugdherinnering. De zeer actieve en alerte 

Stichting Rijswijkse Historische  Projecten, onder voorzit-

terschap van oud-wethouder Willem van der Ende, greep die 

gelegenheid aan om een mooi uitgegeven en rijk geïllustreerd 

boekje aan Drievliet te wijden. Lezers van De Oud-Hagenaar die 

nog eens met hun kleinkinderen – schatten we in – willen terug 

gaan naar Drievliet, kunnen dat boekje bij hun bezoek met 

korting aanschaffen. Ze zullen verbaasd staan hoe het park, 

thans gerund door drie broers van de derde generatie Faaij 

op Drievliet, zich heeft ontwikkeld. Wat door de jaren heen is 

gekoesterd en behouden, blijft de vriendelijke en vrolijke sfeer. 

Drievliet is met z’n tijd mee gegroeid, maar niet ontaard in een 

denderend lawaaiig megapark.  Volgende maand weer open!

-  Superpopulair: de traditionele draaimolen, voor slechts 10 cent per keer (foto beschikbaar gesteld door Drievliet).-

-  Ezeltje rijden, een grote attractie voor 
veel kinderen uit de stedelijke omgeving 
(foto beschikbaar gesteld door Drievliet).-

70 jaar speelplezier te boek:

‘Wij gaan dit jaar 
in Reo met vakantie’
Talloze mensen hebben als kind in Drievliet gespeeld. Want de 

speeltuin was in de wijde omgeving buitengewoon populair als 

bestemming voor een schoolreisje, wat trouwens een dubbele 

sensatie betekende: én met de bus én naar de speeltuin.

-  Het paviljoen van de ‘autoscooters’’ zoals de botswagentjes vroeger op Drievliet werden 
genoemd (foto beschikbaar gesteld door Drievliet).-

- Een brede en supergladde glimmende glijbaan: gratis en zeer populair destijds (foto beschik-
baar gesteld door Drievliet)..-

Bezoekersinformatie
Familiepark Drievliet is in 2009 vanaf 

het Paasweekend (10 t/m13 april 2009) 

geopend. Het park is na 18 april zeven 

dagen per week geopend vanaf 10.00 

uur tot 17.00 uur of 18.00 uur, afhanke-

lijk van de dag van de week.

Toegangsprijzen:
- in eren en volwassenen € 18,50 p.p.
- Kinderen tot 1 meter lengte gratis

- 0  op vertoon van pas € 14,00 p.p.
- roepen v.a. 20 personen € 14,50 p.p.

Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd 

en na aankoop van een zogenaamde 

kak ak , ie € 2,00 kost.
U kunt bij Familiepark Drievliet een rol-

stoel reserveren, deze dient u minimaal 

een dag van tevoren te reserveren. 

Deze service is gratis.

Familiepark Drievliet

Laan van ‘s-Gravenmade

Den Haag (voorheen Rijswijk)

Internet: www.drievliet.nl

elefoon 070 3999305

KORTINGSBON ‘70 JAAR DRIEVLIET’

Lezers van De Oud-Hagenaar ontvangen 
tegen inlevering van deze bon:

Het Jubileumboekje 

‘70-jaar 

Drievliet’
 voor slechts

   5 euro
Deze bon is vanaf Pasen in te leveren bij 
één van de kiosken in het park.
Per bon maximaal één boekje.



pagina 8 Dinsdag 3 maart 2009 De Oud-Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser

“Land en lucht”, zo heet een van de 
latere werken van J.H. Weissenbruch. 
Waar dat was, deed er niets toe. De 
schilders van de Haagse School wil-
den doordringen tot het universele, tot 
de essentie van licht en lucht en water. 
Dat deden zij in en rond Den Haag 
aan het eind van de 19de  eeuw, in een 
stad die al een fl inke industrie kende
Op hun schilderijen zie je dat bijna 

niet terug, ze gaven de natuur weer, 
Hollandse landschappen met zee en 
weilanden met molens. In de stad 
kozen zij vaak ‘ouderwetse’ onderwer-
pen. Daarom is het mogelijk om in en 
om den Haag rond te kijken zoals zij 
deden, want het licht, e  lterd door de 
vochtige zeelucht, de wolkenluchten, 
het strand en de duinen zijn onveran-
derd, en de oude straten liggen er nog.
Dit boek biedt vier wandelroutes en 
een  etsroute lan s de plekken waar 
zij woonden en werkten.
Ook liggen het Gemeentemuseum 
Den Haag en het Museum Mesdag en 
Panorama Mesdag waar hun werk te 
bekijken is langs de route. Want de 
reproducties kunnen nooit het echte 
werk evenaren.

Noorden

Een uurtje autorijden buiten Den Haag 
ligt Noorden, de favoriete plek van 
de Haagse School om het onbedorven 
Hollandse landschap te schilderen. 

De weilanden en de plassen liggen er 
daar nog precies zo bij als in hun tijd. 
Via de foto’s anno 2000 en historisch 
materiaal kunt u zich makkelijk 
oriënteren op uw route, of vanuit uw 
leunstoel een virtueel tochtje door hun 
wereld maken.
En op zoek naar de straatnamen waar-
mee Den Haag deze schilders geëerd 
heeft, komt u in twee buurten die 
elk op hun eigen manier heel Haags 
zijn: de multiculturele volkswijk de 
Schilderswijk en het deftige Benoor-
denhout.

Pulchri
Onderricht in schilderen werd op de 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag niet gegeven. 
Om samen te kunnen tekenen en schil-
deren naar levende modellen werd in 
1847 het Schilderkundig Genootschap 
Pulchri opgericht. In de bloeitijd 

van de Haagse School ging men ook 
steeds meer gezamenlijk tentoonstel-
lingen organiseren, waardoor de 
behoefte aan een eigen ruimte groter 
werd. H.W. Mesdag kocht samen met 
zijn broer het pand Lange Voorhout 
15 [op de foto nog woonhuis] en liet 
de koetshuizen erachter verbouwen tot 
tentoonstellingszalen. In 1901 schonk 
hij het gebouw aan Pulchri.

Ook koningin Wilhelmina was lid van 
Pulchri. Pulchri kent nog steeds leden, 
houdt exposities en er is een sociëteit. 
Je kunt er gratis binnenlopen en ook 
wat nuttigen in het sfeervolle café met 
‘s zomers een intiem terras in de tuin.
Als reactie op het deftige Pulchri 
werd in 1891 de Haagse Kunstkring 
opgericht, waar men zich met meer 
kunstvormen dan alleen met schilde-
ren wilde bezighouden.
De Haagse Kunstkring is gevestigd 
om de hoek, Denneweg 64. Ook daar 
kun je zo binnenlopen, rondkijken en 
iets eten of drinken.

Het boek bevat 28 reproducties van 

kunstwerken uit de Haagse School 

gemaakt in en om Den Haag; 12 foto’s 

van die plaatsen nu; 14 historische 

beelden; 4  kaarten met wandel- en 

 etsroutes vanaf het emeentemu-
seum, Panorama Mesdag,  Museum 

Mesdag en Station Hollands Spoor 

met  informatie over  etsverhuur, 
bussen en trams en hun verbinding 

met de twee Haagse Schilderswijken 

(Benoordenhout en Schilderswijk).

door Mariet Herlé en Jelle Hellinga

uitgave www.witteuitgeverij.nl

ISBN: 978-90-78809-05-0

Mariet Herlé en Jelle Hellinga hebben een mooi boekje 

samengesteld over de zogenaamde ‘Haagse School’ in de 

schilderkunst.  Het leuke aan de opzet ervan is dat het 

aanmoedigt om uit de luie stoel te komen en aan de hand 

van vier opgenomen wandel- en fietsroutes plekken van 

inspiratie (zoals Molens en fabrieken) te gaan bekijken. Op 

deze pagina een voorproefje, zodat u een idee krijgt van het 

gebodene. Het boekje is tweetalig (Nederlands / Engels) en 

dus ook geschikt voor ‘expats’ om de geschiedenis van Den 

Haag wat beter te leren kennen; een leuk cadeautje natuur-

lijk ook voor buitenlandse vrienden of gasten.

Lezersaanbieding met korting:

In het voetspoor van de Haagse School

- Pulchri Studio aan het Lange Voorhout, toen het nog woonhuis was. De geschiedenis van het pand gaat terug tot de 15e eeuw en wordt beschreven 

in het rijk ge llustreer e oek en spatieus hu s   at aan e receptie van ulchri te koop is voor voor € 20,- -

- chter het Station ijnspoor, Vincent van ogh, 1882, potloo , pen, sporen van krijt, emeente-
museum en aag et hui ige entraal Station, waarschijnlijk het uit icht at Van ogh vanuit 

ijn atelier aan e Schenkweg ha . Vincent van ogh werkte in en aag van 1881 tot 1883  
hij kwam hier omdat zijn familie in de kunsthandel zat. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten van 

e aagse School ha  Van ogh wel elangstelling voor mo erne  in ustri le on erwerpen. 
Mauve, die hij zeer bewonderde, gaf hem les en bracht hem van tekenen tot schilderen. -

- Nachtegaallaan - het oor enaarslaantje  
Hier was in 1880 in ieder geval een stuk 

Dekkersduin. Dat weten we, omdat A. van 

Raamsdonk, oud-directeur van Instituut 

Wolters, precies heeft uitgezocht waar in dat 

jaar e moor  in ekkers uin  is gepleeg  
op Marius. Dat jongetje van tien werd van 

school gehaald en in Dekkersduin vermoord, 

bij de huidige Nachtegaallaan, lange tijd nog 

het Moordenaarslaantje genoemd. Hij zat op 

Instituut Bouscholte, “voor jongelieden van 

en aan ienlijken stan , het latere Instituut 
Wolters, waar men van de schrik tot aan 

1930 streng leef controleren oor wie e 
leerlingen gehaald werden! -

- Kazernestraat in de tijd van Weissenbruch. 

In deze straat woonden meer handwerkslie-

den. De vader van Weissenbruch was kok, 

Weissenbruch zelf kreeg zijn opleiding bij Van 

Hove, die o.a. de decors voor de Koninklijke 

Schouwburg schilderde.-

BON VOOR LEZERS VAN DE OUD-HAGENAAR

stuur mij … exemplaren van In het voetspoor van de Haagse School/In the footsteps of the Hague School 

oor de speciale prijs van € 10,- plus € 4,45 verzendkosten

Ik heb euro                             overgemaakt op giro 5893095 t.n.v. De Overkoming, Den Haag.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

e-mail:

DEZE BON OPSTUREN NAAR DE WITTE UITGEVERIJ, P/A POMONAPLEIN 3, 2564 XP DEN HAAG

Ja,
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Tussen erfgenamen kunnen soms grote conflicten ontstaan over de bestemming van de spullen van de overledene. Dat kan voorkomen worden door vóór het overlijden regelingen te treffen. 

Daarover gaat deze keer onze rubriek. Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

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 een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg@deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Voorkom conflicten over verdeling van ‘de spullen’

Wil men het pas verdeeld zien nà 
zijn of haar overlijden, dan is een 
codicil daarvoor geschikt. Daaraan 
worden wel eisen gesteld. Het is een 
handgeschreven verklaring waar-
voor geen notaris hoeft te worden 
ingeschakeld (in tegenstelling tot 
een testament). De verklaring moet 
door de opsteller eigenhandig zijn 
geschreven, gedagtekend en onderte-
kend zijn voor de rechtsgeldigheid.
Het codicil mag ook geen alternatief 
zijn voor een testament. In de verkla-
ring kunnen de wensen worden gezet 
voor alles wat er met de uitvaart 
moet gebeuren en waar meubelen, 
sieraden en andere goederen naar 
toe moeten gaan. Het is wel zaak 
dat nabestaanden weten waar u het 
codicil bewaart. Als u het alleen voor 
uzelf opstelt, wil het nog wel eens 
– vooral na lange tijd – kwijt raken. 
Ook is het misschien aan te bevelen 
de toebedeelde personen een kopie 
te geven van uw op schrift gestelde 
wensen. Uitvaartondernemingen 

willen het ook wel voor u bewaren. 
Een notaris kan het origineel (gratis) 
bij het testament voegen. De her-
roeping van het testament of codicil 
– men kan nog wel eens van wensen 
veranderen – betekent dan ook weer 
inschakeling van een notaris.

Verloten

Zoals gesteld zal de verdeling van de 
spullen, als er sprake is van slechts 
enkele goed met elkaar omgaande 
erfgenamen (meestal kinderen), niet 
gauw problemen geven. Onderling 
komen ze daar meestal wel uit. 
Willen meerdere erfgenamen hetzelf-
de graag hebben, dan is een verloting 
een oplossing waarbij wellicht bij 
een volgende aanspraak de winnaar 
van de verloting even niet mee mag 
doen. Scheve gezichten kunnen 
ontstaan als sommige kinderen 
menen op bepaalde goederen recht 
te hebben, omdat hun ouder dat in 
het (verre?) verleden wel eens heeft 
toegezegd. Als daar geen bewijzen 

van zijn, zou het zelfs tot confl icten 
kunnen lijden. Beseft moet worden 
dat hun overleden ouder dat nooit 
zo zou hebben gewild. Indien er 
helemaal niks is vastgelegd bij de 
verdeling van de inboedel, zou men 
ook een natuurlijke weg kunnen 
ingaan. Bijvoorbeeld: de juwelen 
van moeder naar de eigen dochters 
en het gereedschap van vader naar 
de zonen. Beter is ook als de eigen 
kinderen dat onderling uitmaken. Er 
zijn heel wat ruzies ontstaan, doordat 
aangetrouwd (schoondochters en 
schoonzonen) zich nadrukkelijk met 
de verdeling bemoeiden en de kans 
schoon zagen iets ‘in te pikken’.
Gaat het om waardevolle spullen 
– bijvoorbeeld meesterwerken – dan 
is het zaak hierbij een notaris te 
betrekken, die een waarde ervoor 
bepaalt. De netto opbrengst – besef 
dat er  aardig wat kosten voor 
taxatie en het uurtarief van de notaris 
zullen afgaan – komt dan bij de te 
verdelen nalatenschap volgens het 
wettelijk erfrecht of zoals die is 
bepaald per testament. Dat betekent 
dat uiteindelijk daarover ook weer 
successierechten worden geheven. 
Als slechts enkele erfgenamen in 
het spel zijn, hoeft dat ook zelfs niet 
veel problemen te geven. Maar als 
er vele verwanten zijn met aanspra-
ken, dan kan het organisatorisch een 
zeer tijdrovende zaak worden. Een 
voorbeeld uit de praktijk. Een (altijd) 

alleenstaande kunstenaar had na zijn 
overlijden in zijn huis honderden 
schilderijen, waarvan enkele rede-
lijke museumwaarde (wat dat ook 
moge zijn!) hadden.

Veiling

Behalve een enkel schilderij dat hij 
had toegezegd aan een naaste vrien-
din, had hij voor de rest niks vast-
gelegd. De erfgenamen waren wel 
dertig nichten en neven. De door de 
erfgenamen aangewezen boedelver-
deler (beter zou zijn geweest als de 
erfl ater per testament een executeur 
had aangewezen) had vervolgens een 
heidens karwei om de schilderijen 
te verdelen onder alle wettige erfge-
namen. Heel handig schakelde hij 
eerst kunstkenners in (over de kosten 
van hen heeft hij onderhandeld) die 
met een dikke duim de waarde van 
een schilderij bepaalden. Het ging 
vaak om hooguit enkele honderden 

euro’s per kunstwerk.  Vervolgens 
organiseerde hij een expositie waar 
elke erfgenaam een bod op het 
gewenste schilderij kon uitbrengen. 
Vervolgens werd er voor alle andere 
belangstellenden nog een galeriebe-
zoek georganiseerd. 
De totale opbrengsten minus alle 
kosten kwamen bij het geldelijk deel 
van de nalatenschap. De schilderijen 
waar niemand belangstelling voor 
had, werden gratis  weggeschonken 
of verdwenen in het vuilnis.

Willen nabestaanden of erfgena-
men helemaal niks te maken met 
de nagelaten ‘oude troep’ van een 
overledene, dan kunnen zij opkopers 
of boedelopruimers inschakelen die 
‘als er nog wat te halen’ is dat gratis 
doen of voor weinig kosten.
 
Hans Roodenburg

In veel gevallen zal het verdelen van ‘de spulletjes’ van de 

overleden ouders of een alleenstaande geen problemen geven 

als erfgenamen redelijk met elkaar omgaan. Anders wordt 

het als een van de erfgenamen erg onwillig wordt of als er 

voorwerpen van grote waarde nog niet zijn ‘benoemd’ door 

de overledene. Zijn er waardevolle goederen – bijvoorbeeld 

kunstwerken, antiek, een auto of andere roerende zaken die 

minstens duizenden euro’s opbrengen – dan is het raadzaam 

dat mensen voor hun overlijden daaraan al een bestemming 

geven of alvast ‘schenken’ aan iemand aan wie ze het willen 

toevertrouwen.

Sociale voorzieningen

Bijzondere situatie

In de huurtoeslag

Ik word binnenkort 65 jaar en kan 

een van mijn kleine bedrijfspensi-

oentjes in één keer laten afkopen. De 

afkoopsom bedraagt circa 700 euro. 

Mijn vraag is, heeft dit consequenties 

voor mijn huursubsidie?

Nee. Daarvoor bestaat sinds enkele 
jaren een bijzondere regeling. Men-
sen die huurtoeslag aanvragen of 
bij wie verlenging speelt, moeten 
dat wel zelf in de gaten houden. 
Want in de normale procedure wordt 
uitgegaan van het ‘verzamelinkomen’ 
in het voorgaande jaar  waarover 
de Belastingdienst beschikt. Om te 
voorkomen dat de afkoopsom wordt 
meegeteld bij het bepalen van de 
huurtoeslag is het zaak het formulier 
‘Verzoek bijzondere situatie huur-
toeslag’ in te vullen. Overigens moet 
u wel bedenken dat een afkoopsom 

wordt belast in box 1 van de inkom-
stenbelasting.

Bijstandsmoeder wil

korting voorkomen

Mijn moeder heeft een pand dat 

bestaat uit twee zelfstandige apparte-

menten. Mijn moeder woont in het 

ene, ik in het andere. Ik heb een bij-

standsuitkering. Zij wil schenkingen 

aan mijn zoon, ouder dan 18 jaar, 

doen om te voorkomen dat ik word 

gekort op mijn uitkering. Is dit de 

manier en wat moeten we doen om 

te voorkomen dat, als mijn moeder 

overlijdt, haar nalatenschap in mijn 

vermogen valt, waardoor ik ook mijn 

bijstandsuitkering kwijt raak?

Uw moeder kan een testament laten 
opmaken dat zij haar nalatenschap 
niet aan u toebedeelt, maar aan haar 
kleinzoon. Een rol kan daarbij mis-
schien nog gaan spelen dat u, als uw 

moeder overlijdt, rechten kan doen 
gelden op de zogeheten ‘legitieme 
portie’. Vraag aan de sociale dienst 
in uw gemeente hoe men daarmee 
omgaat. 

Uw moeder kan nu natuurlijk ook 
schenkingen doen aan uw meerder-
jarige zoon: die zijn per kalenderjaar 
vrijgesteld van schenkingsrechten tot 
€ 2734  ls hij meerderjari  is 1  
jaar) heeft dat geen gevolgen voor 
uw bijstand. Woont hij bij u in, dan is 
het wel zaak dat de schenking op zijn 
eigen rekening wordt gestort. Vraag 
bij de sociale dienst naar de moge-
lijkheden hierover. Ze zullen hierover 
een eerlijk advies geven.

Wij wijzen u voorts op het bewo-
nen door u van de woning van uw 
moeder. Betaalt u een redelijke huur? 
Als u gratis in de woning woont, zou 
dat misschien ook kunnen leiden tot 
een korting op uw bijstandsuitkering, 
omdat de sociale dienst dat als een 
schenking gaat beschouwen waarmee 

u wellicht ook boven het vrij te laten 
vermogen per jaar komt. We weten 
niet of dat zo is, maar we waarschu-
wen u hiervoor alvast. 

Samenlevingskwesties

Trouwen met vriendin

die eigen woning bezit

Ik denk binnen twee jaar te trouwen 

met mijn vriendin in gemeenschap 

van goederen. Zij heeft een eigen 

woning die vrij van hypotheeklasten 

is. Kunnen haar twee kinderen de 

woning verkopen als zij eventueel 

zou overlijden? Volgens mijn vrien-

din kunnen zij pas na mijn overlijden 

de woning als erfenis opeisen.

Zodra u met uw vriendin gaat 
trouwen, is het raadzaam met haar en 
een eventuele adviseur door te nemen 
wat er allemaal moet worden vastge-
legd. Als er niks wordt vastgelegd, 
kan het inderdaad zo zijn dat haar 

twee kinderen hun erfdeel opeisen 
als zij overlijdt. Dat zou ook kunnen 
betekenen dat het eigen huis (dan 
van u en uw vriendin samen?) moet 
worden verkocht.
We willen ons niet bemoeien met wat 
u en uw vriendin moeten afspreken, 
maar bij hertrouwen wordt vaak door 
een partner een aantal huwelijkse 
voorwaarden in de vermogenssfeer 
gewenst. Immers, in het geval dat 
u niets zou hebben en zij een fl ink 
vermogen (zoals een eigen woning) 
bezit, zou u zomaar bij huwelijk in 
gemeenschap van goederen de helft 
toegewezen krijgen. Wij vrezen dat 
dit toch, hoe mooi hertrouwen ook 
is, vaak toch niet de bedoeling is om 
niet de eigen kinderen te benade-
len. Des te meer lijkt het ons ook 
verstandig dat beiden eveneens in 
testamenten vastleggen hoe met hun 
nalatenschap moet worden omge-
gaan als men komt te overlijden.
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Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en 
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncom-
plexen in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken 
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen 
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consu-
lent van de HSBG voor informatie over de inschrijfprocedure en 
over de complexen.

Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de 
Wagenstraat, middenin het centrum van Den 
Haag. Door de vele tram- en buslijnen die door 
het centrum lopen is de bereikbaarheid uitste-
kend. Alle belangrijke voorzieningen liggen op 
loopafstand. Er zijn 111 woningen. Bewoners 
kunnen achter het gebouw gelegen parkeer-
plaatsen huren.

Schermerhage is gelegen aan de 
Schermerstraat. Met het openbaar 
vervoer is het complex makkelijk te 
bereiken. De belangrijkste winkels 
zijn om de hoek, in de Betje Wolff-
straat. Het wooncentrum heeft 38 

driekamerwoningen van ca. 70 m2 verdeelt over drie etages

Wooncentrum Simon Carmiggelt 
ligt aan de Nocturnestraat,
halverwege het oude dorpscentrum 
van Loosduinen en Kijkduin.
Op loopafstand bevinden zich win-
kels en een postkantoor. Er is

parkeergelegenheid rondom het wooncentrum. Het centrum 
heeft 5 woonlagen en bevat 76 twee- en 25 driekamerwoningen

De Zonnehoek is gelegen aan de 
Berensteinlaan, in de wijk
Bouwlust. Met het openbaar vervoer 
is het complex makkelijk bereikbaar. 
Belangrijke voorzieningen, zoals
levensmiddelenzaken, zijn op loop-

afstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen.

Wooncentrum Casa di Galleria 
bevindt zich aan de Tak van
Poortvlietstraat. Het openbaar ver-
voer bevindt zich op korte afstand 
van het complex. De belangrijkste 
winkels zijn op ongeveer 10 minuten 

loopafstand. Het wooncentrum heeft 37 driekamerwoningen van 
ca. 75 m2 en drie tweekamerwoningen van ca. 66 m2

Humanistische Stichting Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
T: 06 11860661, E: info@hsbg.nl

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l
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Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

www.hotelaandevaart.nl

De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

070 - 306 16 96
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

Kringloop Holland haalt kosteloos herbruikbare goederen op. Na 

controle en eventuele reparatie worden de spullen voor een zacht 

prijsje aangeboden in onze winkels.

Op deze manier redden wij per jaar ruim 2000 ton van de afvalberg. 

Ook het ophalen van gedeeltelijke of complete inboedels, bezem-

schoon opleveren en ontruimen van huizen kan kosteloos worden 

gedaan.

In onze 13 winkels kunt u vinden wat u zoekt, of altijd al had willen 

hebben. Met een Ooievaarspas krijgt u 10% korting!

Bel 070 - 389 57 24 of kijk op www.kringloopholland.nl

De Dienstenwinkel is een bedrijf, waar u garantie krijgt op de klussen, 

met voordelige tarieven en lage voorrijkosten.  Er zijn bovendien 

aantrekkelijke kortingen voor mensen met een kleine beurs. 

Op verschillende locaties in Den Haag kunt u een afspraak te maken, 

telefonisch kan natuurlijk ook. Iedereen in Den Haag en de omlig-

gende gemeenten, kan gebruik maken van de Dienstenwinkel.

Bel  070 - 360 14 65 of kijk op www.dienstenwinkel.nl

Schroeder is een Mensontwikkelbedrijf en biedt kansen aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Door scholing, begeleiding en het aanleren van arbeidsvaardigheden in een bedrijfsmatige omgeving, worden mensen weer op weg geholpen.



Waar was dat nou?

“Dit is de Hekkelaan,” schrijft ex-
Bezuidenhouter Martin Snuverink 
uit Voorburg ons. “We zien eerst 
de motorhandel C. (Kees) Felix op 
nummer 221/223. Eigenlijk was dit 
een motorsloperij. In 1952 heeft 
Cor Bolman de zaak overgenomen 
van Kees Felix, die naar Australië 
is geëmigreerd. Enige jaren later 
is Kees Felix weer teruggekeerd 
naar Den Haag en is opnieuw een 
motorhandel op de Ammunitiehaven 
139 begonnen. Cor Bolman is met de 
stadsvernieuwing in 1979 vertrokken 
naar de Zonweg 47, waar de zaak nog 
steeds gevestigd is.”

Beuker’s oliekar

e oliekar op de foto is van de rma 
Wed. H. Beuker uit de Rembrandt-
straat,” vervolgt Martin Snuverink.  
Deze noemde zich ‘de zand- en 
peterolieman’. Hij kwam wekelijks in 
zwart manchester en met zwarte pet 
met een knecht in het Bezuidenhout 
door de straat, eerst nog met paard 
en wagen, maar vanaf eind jaren 
1950 met deze gemotoriseerde kar. 
Hoofdproducten waren peterolie 
voor de petroleumstellen, zand voor 
de kattenbakken, soda en verder 
verschillende reinigingsmiddelen en 
borstelwaren. Typische producten 
waren het afwasmiddel in glazen 
flessen - ol een productnaam van 
Shell) of het daarvan afgeleide merk-
product Lodaline van de fabriek Loda 
in Breda.) De Hekkelaan met zijn 
hofjes gold voor ons als Bezuiden-
houters als een vervallen enge buurt, 
waar je beter weg kon blijven. Sterk 

overdreven natuurlijk. Mijn moeder 
zei dat er allemaal scharensliepen 
woonden. Nou en?”

“Motorsloperij Bolman,” weet ook 
lezer Ton Hardink uit Den Haag uit 
goede eigen herinnering. “Links van 
de ingang had Bolman een aantal 
oude huisjes als magazijn, de muren 
tussen de huisjes waren doorgebroken 
om de gigantische voorraad motor-
onderdelen te bereiken. Het leek een 
chaos maar Cor Bolman wist feilloos 
de gezochte onderdeeltjes te vinden 
in de voor mij onoverzichtelijke 
stellingen. Ik kwam er regelmatig om 

delen voor mijn n else motor etsen 
te zoeken, meestal niet tevergeefs, 
want Cor en Kees bewaarden vrijwel 
alles wat er gedemonteerd werd en 
‘als je bij Cor in de smaak viel’ kon 
je er leuk inkopen.”

Daar woonde ik

“Ik heb genoten van jullie verhalen 
in de eerste De Oud-Hagenaar over 
het Julianahofje en de moord op 
blonde Dolly,” zo grijpt Loek Korver 
uit Capelle aan den IJssel nog even 

terug. “De Hekkelaan kwam aan ene 
kant op de Nieuwe Haven uit en de 
andere kant op de Zwarteweg. Ik heb 
vanaf mijn geboorte in 1945 tot 1962 
in de Hekkelaan gewoond en heb het 
allemaal van dichtbij meegemaakt. 
De geruchten dat bij de moord hoge 
piefen betrokken waren gonsde 
door de buurt. Trouwens, op de foto 
in de krant zie je ook nog de oude 
katholieke aulusschool  het muurtje 
er achter was eens ons huis. Ik stuur 
er een foto van mee. Als je goed kijkt 
zie je een klein meisje op de drempel 
van de deur zitten, dat is m’n jongste 
zus.

Prijswinnaars

We hebben uit de goede inzendingen 
van de fotoprijsvraag  nr. 3 ‘Waar 
was dat nou?’ in De Oud-Hagenaar 
drie prijswinnaars getrokken:
 E. Koek, Zoetermeer
 F. Romijn, Den Haag
 H. Heijmans, Den Haag

Alle winnaars ontvangen per post 
de dubbel-cd van Sjaak Bral, met 
de complete theaterversie van diens 
show ‘Hurken in de Berm’
P.S.: door een administratieve tekort-

koming ontvangen de winnaars van 

de vorige prijsvraag de dubbel-cd 

ook pas deze week van verschijning

Nieuwe opgave no. 4

Motorhandel Bolman aan de Hekkelaan

Een enge buurt, zei m’n moeder

In de nieuwe opgave een nogal 
uitzonderlijk beeld uit de geschiedenis 
van Den Haag e.o.. Lezers die dit nog 
hebben meegemaakt moeten inmiddels 
knap op leeftijd zijn, maar het kan 
niettemin goed dat er nog ooggetuigen 
zijn – en het is zeer waarschijnlijk dat 
er lezers zijn die er van hun ouders over 
hebben gehoord. Want het was voor die 
tijd een spektakel.
Er doen trouwens twee jaartallen de 
ronde, wat de datering van deze oude 
opname betreft.
We zijn benieuwd wie ons het 
werkelijke verhaal achter de foto kan 

vertellen.
Inzendingen

Uw antwoorden, herinneringen, anek-
dotes of zomaar gedachten bij de foto 
moeten we uiterlijk op donderdag 12 

maart binnen hebben.
Stuur uw reactie naar:

‘Waar was dat nou’
ostbus 26046

2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar 
waarwasdatnou@deoud-hagenaar.nl 

mag natuurlijk ook.
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De prijsvraagfoto in het tweede nummer van De Oud-Hagenaar was duidelijk moeilijker dan die twee we-

ken daarvoor (de dierentuin en het staatsspoor). Een flink aantal lezers zocht het in de verkeerde buurt, 

zij het dat de meesten met hun antwoord wel ‘binnen het centrum’ van de stad bleven. De foto van lezer 

Ardy Notenboom werd in 1972 gemaakt, al ademt de sfeer nog iets vooroorlogs. Een klein aantal lezers 

wist tot plezier van de redactie heel precies te vertellen waar we hier naar kijken.

- De voorplaats van de brommer- en motorsloperij aan de Hekkelaan 221 in 1975 

(Foto: Dienst Stadsontwikkeling). -

OPGAVE 3

- Zand- en peterolieman Beuker hield er in 1988 mee op (Foto: Haagsche Courant). -

- Hekkelaan 43, met op de deurdrempel de jongste zus van lezer Loek Korver 

(Foto: familie-album Korver) -



Mensen met een beperking hebben so-
wieso te maken met allerlei obstakels. 
De inrichting van een stad is altijd 
afgestemd op de grote meerderheid die 
geen beperkingen ondervindt. Daarom 
is er een organisatie die zich inzet 
voor Hagenaars met een beperking: 
de Stichting Voorall. Deze organisatie 
beijvert zich voor hun deelname aan de 
samenleving; bijvoorbeeld voor goede 
verplaatsingsmogelijkheden.

Op divers terrein

Momenteel is Voorall bezig de toegan-
kelijkheid van Den Haag in kaart te 
brengen. Daarvoor werkt Voorall met 
TestTeams. Zo’n TestTeam onder-
zoekt of – en hoe – mensen met een 
beperking gebruik kunnen maken van 
openbare voorzieningen. De onder-

zoeksresultaten worden verwerkt in 
een algemeen advies van Voorall aan 
de gemeente over de toegankelijkheid 
in de stad. Daaraan zal ook publiciteit 
worden gegeven.
Er zijn verschillende soorten Test-
Teams met elk een eigen onderzoeks-
gebied. Het Mobiele TestTeam test 
bijvoorbeeld de fysieke toegankelijk-
heid van openbare gebouwen in de 
stad. Daaronder vallen natuurlijk het 
Stadhuis en de stadsdeelkantoren, maar 
ook cafés, winkels en het openbaar 
vervoer. Dit TestTeam kijkt bijvoor-
beeld naar de aanwezigheid van hoge 
drempels en openbare toiletten, naar 
de bruikbaarheid van pinautomaten en 
brievenbussen voor rolstoelers en naar 
de aanwezigheid van ringleidingen 
voor slechthorenden en geleidelijnen 

voor blinden en slechtzienden.
Een ander TestTeam is het Lezerspa-
nel. Dat beoordeelt brieven en folders 
voor Hagenaars met een beperking. 
Is de inhoud juist en bruikbaar en 
zijn de teksten leesbaar? Het Digitale 
TestTeam onderzoekt websites op ge-
bruiksvriendelijkheid en leesbaarheid.

Motivatie

De TestTeams van Voorall kunnen nog 
altijd versterking gebruiken. Nieuwe 
leden moeten natuurlijk gemotiveerd 
zijn voor een betere toegankelijk-

heid van Den Haag, en goed kunnen 
vertellen wat ze tijdens hun tests zijn 
tegengekomen. Maar ze kunnen er 
zelf ook veel plezier aan overhouden. 
Je bekijkt de stad immers met heel 
andere ogen en leert daardoor ook haar 
geheimen kennen.

Interesse? Informeer dan eens bij de 
Stichting Voorall, Van Diemenstraat 
196, 2518 VH Den Haag, tel. (070) 
365 52 88, e-mail testteam@voorall.nl. 
Of kijk voor meer informatie eerst op 
www.voorall.nl.
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Actueel

Test zelf de toegankelijkheid 
van de Haagse voorzieningen

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

Donderdag 18 maart: 

SOC ouderenparticipatie

De Stedelijke Ouderen Commissie 
(SOC) organiseert een discussiemid-
dag over ‘De participatie van senioren 
in de Haagse samenleving: arbeids-
duur – vrijwilligerswerk – re-inte-
gratie op de arbeidsmarkt na ontslag 
– werken na pensioen’. Aanleiding 
zijn onder meer ‘Oud en wijs genoeg’, 
de gemeentelijke nota ouderenbeleid 
2008, en de kersttoespraak van de 
Koningin, waarin zij opriep oude-
ren niet af te schrijven en hen ook 
aanspoorde mogelijkheden te zoeken 
om hun levenservaring en wijsheid te 
verzilveren. Sprekers: Albert Wagener, 
werkzaam bij de gemeente Den Haag; 
Peter Bouwels, werkzaam bij het FNV 
en gedetacheerd bij het Ministerie 
van Sociale Zaken & Werkgelegen-
heid. Dagvoorzitter: Constant Martini, 
oud-wethouder van de gemeente Den 
Haag (en uitgever van de krant die u 
in handen hebt).

Christus Triumfatorkerk, Juliana van 

Stolberglaan 154, 14.00-16.00 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 9 maart:

Vrouwendag over 55+’ers 

Zondag 8 maart is het Internationale 
Vrouwendag. In Morgenstond kunt u 
daags daarna een programma bezoe-
ken waarin onder meer alleenstaande 
vrouwelijke 55+’ers centraal staan. 
Ouderenwerksters Tineke Havelaar en 
Linda Moulijn verzorgen een presen-
tatie over de cursus ‘Geef Glans aan 
je leven’. Kinderen zelfstandig, geen 
baan meer, alleenstaand na scheiding 
of overlijden: alleenstaande vrouwe-
lijke 55+’ers zien vaak plotseling een 
soort leegte voor zich. Hoe kunnen zij 
hun leven op latere leeftijd richting 

geven? Waar zit hun kracht?
De bijeenkomst begin om 9.30 uur 
met inloop en kof e thee  e lezin  
is van 10 tot 11 uur en wordt gevolgd 
door een presentatie over vrouwelijke 
vluchtelingen en vrijwilligerswerk 
en een gezamenlijke lunch. Locatie: 
Wijkgebouw Morgenstond, Fluiten-
bergstraat 6, Den Haag. Bel voor 
informatie met (070) 321 1 321. 

Donderdag 5 maart: 

‘t Beste van Johnny en Rijk

Een compilatie van hoogtepunten 
uit de populaire tv-shows ‘Een Paar 
Apart’. Met het legendarische rollen-
spel van Rijk de Gooijer, de perfecte 
aangever, en Johnny Kraaykamp, de 
clown met zijn fantastische mimiek. 
Tijdloze humor die garant staat voor 
veel kijkplezier! Georganiseerd door 
de Boodschappen Begeleidingsdienst 
in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 
13 30 uur  -prijs € 4,00  oie-
vaarspas € 2,00  nformatie: telefoon 
(070) 364 66 61
of e-mail: info@bbddenhaag.nl.

CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 21

INFORMATIE:

Nieuwe uitbesteding 

huishoudelijke zorg 
Veertien organisaties krijgen een nieuw 
contract met de gemeente Den Haag 
voor het verlenen van huishoudelijke 
verzorging bij zo’n 13.000 Haagse 
huishoudens. Nieuwe contracten gaan 
in op 8 april en gelden voor  twee 
jaar. Er zijn drie nieuwe organisaties 
bij; van de bestaande is Meavita Den 
Haag gestopt. Alle 6800 cliënten én 
het personeel van Meavita zijn op 20 
februari overgenomen door Thuiszorg-
service Nederland (TSN). De veertien 
organisaties zijn: H+B Thuiszorg (Den 
Haag), CSU Total Care h.o.T-Zorg 
(Uden), STN-Zorg HV (Zoetermeer), 
BTO Thuiszorg (Den Haag), Stichting 
Coornhertcentrum (Den Haag), Stich-
ting Duinhage (Den Haag), Stichting 
Wijndaelercentrum (Den Haag), Zorg-
adviesbureau Nederland (Den Haag), 
Stichting Eijkenburg (Den Haag), 
Respectzorggroep Scheveningen (Den 
Haag), Stichting Zorggroep Florence 
(Rijswijk), Thuiszorg Service Neder-
land BV (Almelo), Stichting Cardia 
(Den Haag) en Stichting All in Care 
(Den Haag).

Leeskring 
zoekt lezers

Hebt u De Oud-Hagenaar uit en kunt u 
niet wachten tot de volgende verschijnt? 
Oftewel, bent u een enthousiast lezer, 
zo één die er wel pap van lust? Goed 
nieuws: de 55+-leeskring van VÓÓR 
Welzijn Loosduinen heeft plaats voor 
nieuwe deelnemers. De leden van deze 
leeskring lezen in groepsverband steeds 
hetzelfde boek en bespreken dat vervol-
gens met elkaar. Elke tweede maandag 
van de maand komen zij daarvoor bij 
elkaar, van 14.00 tot circa 16.00 uur. 
Onder begeleiding van een deskundige 
worden dan verschillende aspecten van 
de gelezen boeken besproken. Dat blijkt 
een heel stimulerende en ook nog eens 
gezellige manier van lezen en praten te 
zijn.
Bent u 55+’er en hebt u belangstelling, 
informeer dan eens bij het ouderenwerk 
in Wijk- en Dienstencentrum De Henne-
berg, Tramstraat 15, tel. 397 60 01. Voor 
de deelnamekosten hoeft u het niet te 
laten: die bedra en € 0,50 per keer

Stadsdeelwethouder 
bezoekt 100-jarigen
Als u op weg bent naar de 100, verheugt 
u zich wellicht op het feestelijke bezoek 
van de burgemeester die dag. Misschien 
komt er zelfs een persfotograaf langs 
om dat voor altijd vast te leggen. Al-
leen is het jammer genoeg niet meer zo 
vanzelfsprekend dat burgemeester Van 
Aartsen ook daadwerkelijk zal aanbellen. 
Het is mogelijk dat hij dat overlaat aan 
de stadsdeelwethouder. Het aantal hon-
derdjarigen in Den Haag neemt namelijk 
toe. In 2009 zullen er naar verwachting 
63 bijkomen. Gebleken is dat de drukke 
agenda van de burgervader het hem niet 
toelaat zelf bij elke nieuwe eeuweling 
langs te gaan. In dat geval zal voortaan 
dus de stadsdeelwethouder de gemeente-
lijke felicitaties komen overbrengen.

Gratis Geldkrant ‘09
 

Voor alle Haagse ouderen die met geld 
worstelen brengt CIPO begin maart de 
Geldkrant 2009 uit.
Deze gratis krant staat boordevol moge-
lijkheden voor 55-plussers om extraatjes, 
kortingen of vergoedingen te krijgen. Er 
staan ook allerlei handige bespaartips in 
en adressen van organisaties en instel-
lingen.
De Geldkrant is gratis af te halen in 
de bezoekersruimte van CIPO in Het 
Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover 
de Grote Kerk). Hij zal ook worden 
verspreid via bibliotheken, stadsdeelkan-
toren en wijk- en dienstencentra.

- Toegankelijkheid van het openbaar vervoer en gebouwen is essentieel, maar het gaat in het 

onderzoek ook om begrijpelijkheid van correspondentie, de bruikbaarheid van internet e.d.. -

Den Haag heet een internationale, kosmopolitische stad te 

zijn waar Jan en alleman woont, werkt en op bezoek komt; van 

Haagse Harry tot de koningin. Maar is die stad eigenlijk wel 

voor iedereen even toegankelijk? Hoe is het als je wat lastiger 

ter been wordt of minder goed ziet, en hulpmiddelen nodig 

hebt om je te verplaatsen? Is de Residentie dan nog steeds 

zo’n open stad? En doet de gemeente daar genoeg aan?

www.cipo.org

in een van de TestTeams van Voorall
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Wassenaar bestaat al lang ofschoon 
een stichtingsdatum niet is aan te 
wijzen. Volgens sommige geschied-
schrijvers ligt de oude Romaanse kerk 
in Wassenaar op de plek waar in het 
jaar 690 de missionaris Willibrord met 
zijn gezellen aan land kwam. Maar 
het duurde tot in de achttiende eeuw 
voor het dorp wat contour begon te 
krijgen.

Vijf  vragen aan de huidige burge-
meester Jan Hoekema (1952), in 2007 
aangetreden. Hij studeerde sociologie 
in Leiden. Hij begon zijn loopbaan 
bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Van 1994 tot 2002 was hij lid 
van de Tweede Kamer.

Zelf Oud Hagenaar ?

“Jazeker, ik ben geboren op de Tapijt-
weg in 1952. In mijn jonge jaren heb 
ik in Leiden gewoond en ben daar ook 
14 jaar gemeenteraadslid voor D66 
geweest.”

Wat merkt Wassenaar van voorma-

lige Hagenaars?

“Niet veel. De meeste Hagenaars kie-
zen bewust om in Wassenaar te gaan 
wonen en ze passen zich probleem-
loos aan bij de woon en leefcultuur 
die hier bestaat. Dat is ook niet 
vreemd omdat in de werkrelaties de 
meeste Hagenaars en Wassenaarders 
elkaar wel kennen. Je kunt wel zeggen 
dat Wassenaar zich van alle regioge-

meenten in Haaglanden het sterkst 
tot het noordelijk deel van Den Haag 
voelt aangetrokken en ook gebruik 
maakt van de culturele voorzieningen 
van Den Haag. Verder zijn er veel 
gezamenlijke zaken zoals, het KPN 
instituut Voorlinde, De Koninklijke 
Haagsche Golf en Country Club, en 
The American School of The Hague.”

Heeft u zelf nog andere herinnerin-

gen aan den Haag?

“Ik heb alle hoeken van het Plein 
gezien! Ik heb als dienstplichtige 
gewerkt bij het ministerie van De-
fensie toen het Plein een troosteloze 
parkeerplaats rond  het standbeeld van 
Willem van Oranje was, vervolgens 
als of cier werkte ik aan de over-
kant waar onder andere de Sociëteit 
de Witte is gevestigd. Mijn eerste 
echte baan was op Plein 23 het oude 
logement huis van de stad Amsterdam 
bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en tenslotte heb ik als Tweede 
Kamerlid aan de westelijke kant van 
het Plein gewerkt. De laatste jaren 
overigens was het plein een fantasti-
sche verblijfplek geworden met al die 

terrassen en manifestaties.”

U bent benoemd als burgemeester 

maakt dat uw werk moeilijker?

Nee ik geloof het niet. Ik kon op een 
ruime acceptatie van de gemeenteraad 
rekenen. En het is niet moeilijk om 
van Wassenaar te houden. Het is een 
mooie groene gemeente. Het heeft een 
kleine schaal waardoor het makkelijk 
is om dicht op de mensen te werken. 
Je ziet ook dat Wassenaar veel meer 
een gewone stad is dan velen denken. 
Ook in de gemeenteraad zie je een 
behoorlijke vertegenwoordiging van 
die partijen die ik wel eens aanduid 
als het linkse blok. 

Ziet u Den Haag en Wassenaar ooit  

één stad worden?

Nee, Ofschoon we een gezamenlijke 
stadsgrens hebben en er veel over-
schrijdende zaken spelen is er geen 
enkele noodzaak. Wassenaar heeft ook 
een oriëntatie naar het noordelijke ge-
bied, richting Voorschoten en Leiden. 
Wel is het zo dat in het verband van 
de regio Haaglanden de samenwer-
king meer gezocht moet worden, en 

die kan best innig zijn. Daar ligt wel 
een toekomst samen met Den Haag.
Als het gesprek is afgelopen richt Jan 
Hoekema zich voorzichtig op, hij is 
een paar dagen geleden door zijn rug 
gegaan. “ Maar dat was geen reden 
om vandaag niet aan het werk te 
gaan,” zegt hij. “Je bent ten slotte 24 
uur per dag  burgemeester.”
Hij pakt hij De Oud-Hagenaar: “ Leuk 
blad, dat moeten we ook in Wassenaar  
bieden aan alle burgers die een band 
met Den Haag  hebben.
 
Constant Martini

Burgemeester Jan Hoekema: 
Wassenaar is gewoner dan gedacht
In Wassenaar wonen 26.000 mensen van wie velen banden 

hebben met Den Haag. Ze zijn in Den Haag geboren of heb-

ben er lang gewerkt en hebben zich na hun carrière terug-

getrokken in de weelderige rust van wellicht de mooiste 

woonomgeving in de buurt van een grote stad. De Rotter-

damse Havenbaronnen hebben Wassenaar in het begin van 

de vorige eeuw ontdekt als woonplek. Later gevolgd door 

bewoners die bij internationale bedrijven en instanties 

werkten die in Den Haag gevestigd zijn, waaronder bijvoor-

beeld de Shell.

Door Rob Andeweg - info@robandeweg.nl

Een fascinatie voor dingen op 
wielen heeft Loek Proper altijd 
gehad en behouden, hij is dan ook 
werkzaam als automonteur. In zijn 
jonge jaren kwam de verbrandings-
motor er nog niet aan te pas. “Mijn 
vader maakte van wat planken 
en oude kinderwagenwielen een 

zeepkist. Geweldig, al kon je je 
knieën er lelijk mee openhalen als er 
weer eens een voorwiel blokkeerde 
in de bochten,” herinnert Loek zich 
niettemin met genoegen. “Kinderen 
van nu, die opgroeien met Ninten-
do’s en Wii’s die zo uit de winkel 
komen, zouden waarschijnlijk heel 

hard gaan lachen om zo’n zeepkist 
voor de deur. Maar wij hadden er 
veel plezier van.”

Stoomwals

En dan was er nog de bewondering 
voor het echt grote rijdend mate-
rieel. In de jaren zestig werden de 
keien en kinderhoofdjes’ vervangen 
door asfalt. Wist u trouwens dat we 
het eerste gebruik hiervan als weg-
dek al kunnen terug vinden in 625 
voor Christus en wel in Babylon?
 
“De buurt werd toen in z’n geheel 
geasfalteerd, een unieke gebeurte-
nis,” vertelt Loek met veel enthou-
siasme. “Ik zal nooit vergeten dat er 
een heel weekend lang zo’n installa-
tie stond te stoken en te dampen om 
op maandag met het echte werk te 
kunnen beginnen. In mijn beleving 

als kind was de stoomwals die daar-
bij werd gebruikt een enorm groot 
ding. De rook die uit zo’n machine 
kwam en die typerende lucht, dat 
vergeet ik nooit meer. Machtig.”

Nog indrukwekkender werd het 
toen verderop het werk begon aan 
de aanleg van het winkelcentrum 
Vrederustlaan. “Er werd een heel 
leger van heimachines aangerukt 
om die palen de grond in te slaan,” 
herinnert Loek zich. “Echt genieten 
was dat.” 

Oerwoud

Nadat de stoomwalsen en de 
heimachines hun werk in Bouwlust 
Vrederust hadden gedaan en de wijk 
zich als een normaal woonoord 
begon te ontwikkelen, vertrok het 
gezin Proper echter al weer naar 

een volgende plek: de Ericalaan in 
Kijkduin.
Ongetwijfeld zal de zeelucht daar 
een stuk gezonder zijn geweest dan 
in hun vorige woonomgeving. Loek 
verplaatste zijn interesse van de 
stoomwals naar een klimboom in 
Meer en Bosch. “In mijn beleving 
was het een spannend oerwoud. 
Die klimboom zag ik echt als de 
mijne. Kijkduin stelde trouwens nog 
niet veel voor wat de bebouwing 
betreft. Een groene keet en heel veel 
weilanden, waar ik met de boer mee 
mocht rijden op de tractor”. Ook 
op wielen, ook mooi en indrukwek-
kend, vond Loek.

Hij is in zijn werk bij het rijdend 
materieel gebleven, maar mist de 
tijd van vroeger toen de fascinatie 
ervoor bij hem werd geboren.

Loek Proper werd in 1958 geboren op Vrederustlaan. Een laan die zijn naam heeft 

ontleend aan de voormalige boerderij Vrederust in de Uithofspolder aan de Lozerlaan. 

Deze boerderij werd gebouwd in de 16e eeuw en afgebroken in 1957.

Loek bewaart kostbare herinneringen aan zijn jeugdjaren in de wijk. “Ik weet nog 

goed, zegt hij, “dat er bijna geen auto’s reden hier. Maar bakfietsen bijvoorbeeld zag je 

nog in overvloed langs komen. Daar kwamen de scharensliepen en bakkertje Hus nog 

mee aan de deur bij de mensen en wij, als kinderen, vonden dat prachtig.”

Vrederust met Loek Proper

- Koningin Juliana bezoekt in 1952 de tentoonstelling ’50 jaar wonen’ in het Haagse 

stadhuis en bekijkt de maquette voor de aanleg van Bouwlust Vrederust (Foto: Stokvis). -

Terug naar...

- Niet op wielen, maar toch fascinerend: dampende heimachines (archieffoto) -



De ene droom is beroemd worden 
(en dat is hij eigenlijk al), de ander 
is: smaaklessen op school. Ver-
plicht. Waarom? Omdat hij dat heel 
belangrijk vindt. Niet om van alle 
kinderen drukke topkoks te maken, 
maar om ze te leren wat smaak is, wat 
gezond is, wat vers is en wat bagger 
is en waar je niet dik van wordt. Om 
kinderen te leren dat iets wat je niet 
kent ook lekker kan zijn. Als kinderen 
zich bewust worden van wat ze eten, 
kunnen ze beter kiezen, laten ze zich 
minder rotzooi voorschotelen en eten 
en leven ze uiteindelijk gezonder. 
Hoe onuitstaanbaar je Wind ook kunt 
vinden, in dat grote lichaam van hem 
zit het hart wel op de juiste plaats. En 
dat hij zelf wel eens een kroketje of 
patatje tussendoor neemt, daar zullen 
we hem niet op aanspreken. Lees zijn 
boek Patatje Oorlog dat hij samen 
met de Haagse dichter Bart Chabot 
schreef, en je weet genoeg. 

Vies!

Ooit, lang geleden, was die drukke 
kale Wind nog een gewone kok in een 
gewoon restaurant. Of nee, het res-

taurant, De Nas dat toen in de Korte 
Houtstraat zat, dat was wel gewoon, 
maar de kok was een beetje apart. 
Ging je er eten, goede kans dat je een 
bizar hoofdgerecht kreeg voorgescho-
teld waarin hij een fusie had bedacht 
tussen de Aziatische en Hollandse 
keuken, dat er absoluut onsmakelijk 
uitzag en ook zo smaakte. 
Bediening gevraagd of de kok even 
kon komen. Die stormt een seconde 
later de keuken uit en vraagt hevig 
buigend en stotterend wat er aan de 
hand is. Nou, zeggen we, beetje vies 
eigenlijk
Wat?! 
Echt waar??? 
Dat zal toch niet!!!
De bolle kale dikke kan het niet 
geloven. Stopt zijn neus in  het bord, 
trekt een vies gezicht en zegt: dit ruikt 
wel héél vreemd. Pakt vervolgens 
mijn vork, neemt een hap en rent met 
volle mond naar de keuken. Komt 
weer terug, grist de borden van tafel, 
zich onderwijl diep buigend duizend-
voudig excuserend en ja, we hebben 
he-le-maal gelijk: het is vreselijk! 
Tien minuten later komt de bediening 

met twee nieuwe borden, en eerlijk is 
eerlijk: ik weet niet meer wat het was, 
maar het was heerlijk. Wind zelf komt 
zich later aan tafel nog excuseren: hij 
was net iets nieuws aan het proberen 
en dacht dat het al goed was, maar 
had zich dus verkeken. Vergeten voor 
te proeven. 

Chef Kranenborg

Zo had hij korte tijd daarna zijn oude 
leermeester chef-kok Robert Kra-
nenborg op bezoek in het restaurant. 
Kranenborg, toen chef bij Corona 
op het Buitenhof, kreeg een mooi 
stukje witvis voorgeschoteld met een 
authentieke hollandaise, een boter-
saus. Kranenborg zat te proeven en te 
proeven en vond het buitengewoon 
lekker, maar ondoorgrondelijk. Er zat 
iets in wat hij niet kende. 
Wat denk je, vroeg Wind hem, met 
zijn gebruikelijke drukte. 
Wat denk je chef, wat is het?! 

Kranenborg had geen idee. 
Wind: Margarine!
De koks moesten er hartelijk om 
lachen en wie weet heeft Kranenborg 
later in zijn sterrenrestaurants ook 
zonder dat iemand het zag wel eens 
wat margarine door de botersaus 
gedaan. 

Kookboeken

Inmiddels heeft de Haagse kok diver-
se onderhoudende en spraakmakende 
kookboeken op zijn naam staan, 
kookte hij in verschillende Haagse 
restaurants, promoot hij de smaakles-
sen en is hij nog steeds docent; een 
gevreesd docent zelfs. Want als je bij 
meester Wind in de klas niet de voor-
geschreven horecapantoffels aan hebt, 
kan je zo de klas weer uit. De tijd dat 
de hij het zelf nog presteerde om met 

vuil onder zijn nagels de keuken in te 
komen (hij liep ooit stage bij restau-
rant Seinpost waar Henk Savelberg 
toen kookte, en het was mevrouw 
Savelberg die de jonge Wind telkens 
weer de keuken uitstuurde als hij weer 
eens met zwarte nagels binnenkwam), 
die tijd is voorbij. 
Maar wat vindt zo’n kok die zelf de 
meest ingewikkelde en bizarre re-
cepten heeft bedacht nou zelf lekker? 
Kroket, ja. Patatje, ook. En stamppot 
met worst. Uit Wind’s kookboek 
Lekkâh plukten we een gratis recept. 
Gemakkelijk te maken, en als het niet 
goed is, gewoon terugsturen naar de 
keuken. 

Maarten de Kroon
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Koken met originele Haagse Wind

Recept:  thuis te maken Haagsche Hopjes

In het vorige nummer van de 
Oud-Hagenaar werd ruim aandacht 
besteed aan het beroemde Haagsche 
Hopje, een uitvinding die in 1792 
min of meer per ongeluk door de 
welgestelde Baron Hendrik Hop werd 
gedaan. Uit een oud receptenboekje 
blijkt dat de oorspronkelijke makers 
van de Haagsche Hopjes, de aan het 
Lange Voorhout gevestigde suiker-
bakkerij ieuwekerk,  de kof esnoe-
perij volgens de volgende verhoudin-
gen maakte: 5 ons suiker, een achtste 

maatje room, 10 lood kof e en 2 lood 
boter. Een lood komt overeen met 
ongeveer 10 gram, hoewel sommigen 
het ook op 14 gram houden. Hoe 
betrouwbaar het recept is, is gezien 
de verhoudingen die hier worden 
genoemd de vraag. 
Wie thuis wil experimenteren (want 
dat is het) neemt 1 dl sterke kof e, 
200 gr. kristalsuiker, 70 gr. dunne 
stroop, 50 gram boter en 5 eetlepels 
slagroom. Vet eerst een blik in met 
boter, of beter nog, neem vetvrij bak-

papier en bekleed daar een bakblik 
mee, van ongeveer 15x15 cm.  Doe 
de kof e in een pan met dikke bodem 
en verwarm. Voeg de suiker en de 
stroop toe en blijf roeren totdat er 
een homogene massa ontstaat. Voeg 
boter en room toe en breng aan de 
kook (roeren als nodig). Zorg dat 
de massa zachtjes blijft koken (let 
op voor overkoken!), en roer af en 
toe om. Als de massa zo dik is dat 
een druppel, wanneer je die in een 
glaasje water laat vallen, meteen een 

bolletje wordt, dan is het klaar. Giet 
de massa in het blik (ongeveer 1 cm. 
dik) en laat afkoelen. Snijd na ruim 
een kwartier of iets langer mooie 
blokjes van de lap: de toekomstige 
hopjes. U kunt het ook laten, en dan 
met de hand stukken afbreken, zoals 
Baron Hendrik Hop het ooit deed. 
Hij noemde zijn vinding immers 
Swarte Oostervogtbrokken. Bewaar 
uw hopjes of brokken in ieder geval 
in vetvrij papier in een blikje. Grote 
kans dat ze de neiging hebben weer 

aan elkaar te kleven, reden waarom 
de rma Rademaker het wikkeltje 
bedacht. Maar zonder wikkeltje is 
natuurlijk wel zo authentiek.

Eten en drinken in 
een Haagse context

Heeft u een tip:
smulpaap@deoud-hagenaar.nl

Recepten gezocht
uit eigen keuken
Hoe maak je zelf rommelkruid voor 
de balkenbrij, om maar eens wat op te 
werpen? De Oud-Hagenaar is een krant 
voor en door oud-Hagenaars. Dus zijn 
wij op zoek naar uw lekkerste recepten. 
Kookboeken zijn er genoeg, wij zijn 
vooral geïnteresseerd in typische 
familie-recepten, die misschien wel al 
tientallen jaren of langer in uw familie 
circuleren. Haagse recepten, regionale 
recepten, typische gerechten uit de 
jaren vijftig en zestig en misschien wel 
zeventig. Deel uw receptuur met de 
lezers van De Oud-Hagenaar, en stuur 
ze in. U kunt uw recepten uiteraard per 
email aan smulpaap@deoud-hagenaar.
nl sturen, maar naar het postbusadres 
van de krant kan natuurlijk ook.
Helemaal prachtig is het natuurlijk als u 
ook nog een plaatje weet mee te sturen 
van de bereiding en/of het eindresultaat. 
Pak het fototoestel erbij als u volgende 
keer in de keuken aan de slag gaat. 

Boerenkool & worst
Ingrediënten: 1 kg kruimige aard-
appelen, 100 ml warme melk, 100 
gram roomboter, in blokjes, 750 

ram boerenkool in jne reepjes, 
200 gram ontbijtspek in blokjes, 
250 ml vleesjus en 2 rookworsten 
of 4 minirookworstjes.
 
Kook de aardappelen in ruim water 
met zout gaar. Pureer de aardappe-
len. Breng ze op smaak met peper 
en zout, de warme melk en blokjes 
roomboter. Breng ondertussen 
een bodempje water met weinig 
zout aan de kook en gaar hierin de 
boerenkool. Schep regelmatig om. 
Bak de blokjes ontbijtspek krokant. 
Gaar een halve rookworst per 
persoon. Meng de aardappelpuree, 
de uitgelekte boerenkool en de 
krokante spekblokjes. Gebruikelijk 
is om in de stamppot een kuiltje 
te maken en daar de vleesjus in te 
gieten. Maar je kunt de jus ook om 
de stamppot heen draperen. Mede 
namens Wind: eet smakelijk.

De een vindt hem onuitstaanbaar, de ander geweldig. Pierre Wind, de kale Haagse kok, de 

uitvinder van de dropsoep die televisiester werd, laat in ieder geval niemand onberoerd. 

Kan het drukker? Ik heb hem wel eens gevraagd of hij nou ADHD heeft of gewoon bang is 

voor stilte, maar naar zijn eigen zeggen lijdt hij al heel lang aan ADHW: alle dagen heel 

Wind. Met andere woorden: hij kan er zelf dus ook niets aan doen dat hij zo druk is, zo on-

waarschijnlijk hard werkt, zo geweldig ambitieus is en zijn grootste dromen vol passie na te 

jagen. Of beter gezegd: twee dromen. 

Met stip! Gebruikelijk is een kuiltje te 

maken voor de jus

Chabot en Wind over junkfood
Recepten, anekdotes, verhalen en feiten. Bart & Pierre dom-
pelen zich onder in de wereld van het junkfood. Elk detail 
van deze materie wordt beschreven, besnuffeld en beproefd. 
Alle ins & outs van de snack komen aan het licht. Als er 
een geheim bestaat in de snackwereld, ontdekken deze twee 
heren het boven het frituurvet. Bart omhelst de frika(n)del, 
bewierookt de 10% vleeskroket en onthuld zijn liefde voor McDonald’s. 
Pierre is ook niet vies van een vette bek, maar zou liever de bekende snacks in 

een gezonde variant in de snackbar zien liggen.
Op de website www.pierrewind.nl vindt u onder 
‘Ebooks’ een aardig voorproefje van het boek – en 
van andere publicaties van Pierre Wind trouwens.

Patatje Oorlog door Pierre Wind en Bart Chabot
ISBN: 9789021540726. Uitgeverij Kosmos, 2008
20   32 pa ina s  rijs € 22,50

“Hamburgers voor bejaarden” 

vraagt Wind zich o.m. beel-

dend af in Patatje Oorlog?



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 maart 2009 pagina 15

De Oud-Hagenaar is een uitgave van:
First Royal Telecom BV
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info@deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar wordt gemaakt onder licentie 
van De Oude Stad BV uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel, die uitgever is van De Oud-Rotterdammer 
(oplage 120.000 exemplaren). 

Uitgever:
Mr. C.V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur:
F.M. Hoynck van Papendrecht 
redactie@deoud-hagenaar.nl

Foto’s:
Het copyright van foto’s berust bij de fotograaf 
wiens naam in het onderschrift wordt vermeld. 
Bij geen vermelding gaat het om archieffoto’s. 
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
met de uitgever contact op te nemen voor het 
treffen van een regeling.

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097). Displays 
voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen beschikbaar. 

Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties:  adverteren@deoud-hagenaar.nl  (070) 4275097/
     06 11838725
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

De uitgever neemt bij de vervaardiging van De Oud- Hagenaar grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright First Royal Telecom BV; niets uit deze uitgave mag 
worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud-Hagenaar verschijnt sinds februari 
2009 eenmaal in de twee weken in Den Haag, 

oetermeer, estland, elft, idden- elfland, 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-
Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via ruim honderdzestig 
distributiepunten waar de krant kan worden afge-
haald of direct onder bewoners wordt verspreid, 
als in verzor in shuizen en serviceflats
Voor wie niet in staat is de krant af te (laten) 
halen en voor hen die buiten het verspreidings-
gebied wonen kan een abonnement worden inge-
steld: de krant wordt dan tegen vergoeding van 
verzend- en administratiekosten toegezonden.

   

Puzzel mee en win !

Zoek mee: welke straat mist er in de stad?
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Oplossing insturen

Onder de goede inzenders van de puzzel 
die u op deze pagina vindt verloten we 
wederom  drie prijzen.

We moeten uw inzending binnen hebben op 
uiterlijk:

woensdag 11 maart

Stuur naar: 
Puzzel De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail in naar:
  
puzzel@deoud-hagenaar.nl

Deze week is het misschien weer wat makkelijker, de nieuwe puzzel is van dezelfde soort als 
die in het eerste nummer van De Oud-Hagenaar.

De winnaars

Uit de goede inzendingen van prijspuzzel nr. 2 trokken we drie prijswinnaars:
 K.I. de Graaf-van Zeijl, Leidschendam
 O.M. van Es, Den Haag
 L. van Hartskamp, Den Haag

Alle winnaars ontvangen per post de dubbel-cd van Sjaak Bral, met de complete theaterversie 
van diens show ‘Hurken in de Berm’

Het Haags crypto kruiswoordraadsel uit het vorige nummer werd duidelijk moeilijker gevonden 

dan de prijspuzzel uit het eerste nummer. Maar ongeveer tachtig lezers stuurden dit keer de goede 

oplossing in: ‘achter de duinen’. De plek van onze mooie stad Den Haag natuurlijk. 

   

Voor de liefhebbers biedt de puzzelredactie verder nog twee Sudoku’s aan: een 
eenvoudige en een moeilijke.
De Sudoku’s doen niet mee als prijspuzzels, maar zijn puur voor het vermaak.

Het diagram van deze puzzel is gebaseerd op de plattegrond van Den Haag anno 2009. 
De drie eilandjes aan de rechterkant stellen bijvoorbeeld de nieuwe Vinex-wijken Leid-
schenveen en Ypenburg voor.

Het gaat er bij deze puzzel om verborgen straatnamen e.d. te vinden en weg te strepen. 
Namen die uit meer dan 1 woord bestaan zijn in de puzzel aan elkaar geschreven. Wie 
hier zoekt naar Max Euweweg, moet dus zoeken naar de lettervolgorde: maxeuweweg.
De gezochte namen kunnen op alle mogelijke manieren in de puzzel staan, gewoon van 
links naar rechts (maxeuweweg) maar ook omgekeerd (gewewuexam), van boven naar 
beneden en omgekeerd en zelfs op alle vier denkbare manieren diagonaal!

Het gaat in deze derde prijspuzzel om 26 Haagse straatnamen:

Apendans, Badhuisweg, Dirk Buserf, Emmapark, Forepad, 

Fruitweg, Gaslaan, Gerstkamp, Godetiaweg, Gotland,

Ieplaan, Isingstraat, Landzijde, Leyweg, Maanweg,

Mackaystraat, Noordwal, Olgaland, Passage, Trekweg, 

Utrechtsebaan, Wegastraat, Ypersestraat, Zeekant, Zieken, 

Zuidwal

Een van de straten uit de bovenstaande lijst ‘mist in de stad’.
Dat wil zeggen: de naam ervan is niet terug te vinden in het diagram van de Haagse puz-
zelplattegrond.
De naam van deze ene straat is het gezochte antwoord van de derde prijspuzzel!
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus

Informatie over Humanitas Woonzorgplus 

Speciaal voor de lezers van

Humanitas Woonzorg Den Haag
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Vastentijd = verleden tijd?

Meer regels dan inhoud

Lezers van De Oud Hagenaar, met 
name het RK-smaldeel, herinneren 
zich de oude vastentijd nog wel met 
zijn talloze, vaak ondoorgrondelijke 
spelregels. Op schooldagen in de 
vastentijd bijvoorbeeld een keer extra 
naar de kerk gaan, betekende een 
plaatje inkleuren in een veertigda-
genkalender. Als misdienaar mocht 
dat ook onder schooltijd, dus wie 
was er geen misdienaar in die tijd?! 
En uiteraard werd er door de week 
niet gesnoept, maar dat werd in een 
trommeltje bewaard. Dit trommeltje 
mocht - op flexibele Roomse wijze 
- op zondag leeggegeten worden. De 
zondagen tellen nl. niet mee in de 
veertigdagentijd (van Aswoensdag 
tot Pasen zijn er 46 dagen!). Als 
voorloper van  ontwikkelingshulp 
ging er voor een onbelegde boterham 
een cent in het busje van de Vasten-
actie. En als kind had je er natuurlijk 
geen zicht op of onze ouders zich 
verder onthielden van geneugten. 
Al met al was de vastentijd toen een 
periode van eigenlijk meer regels dan 

inhoud.
Nu zijn in de RK Kerk nu nog 
maar twee verplichte vastendagen: 
Aswoensdag en Goede Vrijdag. 
Het accent ligt  vooral op bezinning 
en leren loslaten. Voorbeelden zijn 
afzien van alcohol, geen televisie 
kijken, meer aandacht voor familie 
of vrienden of doneren aan goede 
doelen. Deze nieuwe kijk blijkt ook 
protestanten te interesseren.

Lichaam en geest

Humanitas Woonzorgplus legt cliën-
ten geen regels op, maar respecteert 
de identiteit van iedere cliënt. Door 
de uitgebreide menukeuzes kun-
nen cliënten zelf kiezen of ze in de 
vastentijd wel of geen vlees willen 
eten of bijvoorbeeld kiezen voor 
halve porties. 
Humanitas Woonzorgplus onder-
steunt cliënten bij de wijze waarop 
invulling aan identiteit gegeven 
wordt. In iedere locatie is een gees-
telijk verzorger aangesteld. De gees-
telijk verzorgers bieden individuele 
begeleiding en groepsprogramma’s 

met als kernwaarden: medemense-
lijkheid, respect en ruimte voor de 
ander.
Op deze pagina van De Oud Hage-

naar wordt het actuele ‘aanbod voor 
lichaam en geest’ gepresenteerd 
vanuit de locaties van Humanitas 
Woonzorgplus!

Ook bestuursvoorzitter Joost Happel van Humanitas Woonzorgplus (links op de foto) was 

misdienaar. Deze opname is uit 1963 in de kloosterkapel van pension Sainte Marie aan de 

Haviklaan 4. Tegenwoordig zijn daar luxe appartementen gevestigd. Frans Bekkers was de 

rector. De misdienaars werden opgeleid door Zr. Odilia. Rechts op de foto de veel te vroeg 

overleden lagere schoolvriend Kees Vossenaar.

Eet smakelijk 

en gezellig!

De keukens van Humanitas 

Woonzorgplus Den Haag  In 

de jaarlijkse test ‘Gastvrij-

heidszorg met sterren’ (de 

Michelingids voor zorgcentra) 

behaalden Wijndaelercentrum 

en CoornhertCentrum vier en 

drie sterren!

De waardering is groot omdat er vers 
gekookt wordt. Dus vanuit de keuken 
rechtstreeks op het bord. Ook is er 
dagelijks keuze uit diverse voor-, 
hoofd-, bij- en nagerechten.
Lezers van De Oud-Hagenaar in de 
werkgebieden van de woonzorgcen-
tra van Humanitas Woonzorgplus 
kunnen gebruik maken van een 
dagelijks driegangenmenu in de 
wijkrestaurants en/of van thuisbe-
zorgde maaltijden. Regelmatig zijn er 
bijzondere culinaire activiteiten. Het 
actuele aanbod wordt hier gepresen-
teerd. Abonnees van Zeker Thuis 
genieten korting op de tarieven! 
Informatie en aanmelding vooraf bij 
de adressen onderaan deze pagina.

Italiaanse wijkmaaltijd

Woensdag 18 maart 2009
17:00 – 20:00 uur
€ 16 per persoon, inclusief drankje
Restaurant – Duinhage

Themamiddag met mosselmaaltijd 

en Vissserskoor

Donderdag 26 maart 2009
Aanvang 13:30 
€  17,50 per persoon 
incl. consumpties
Erasmuszaal – CoornhertCentrum
(beperkt aantal plaatsen, aanmelden 
voor 15 maart)

Wijkdiner ‘Jazz’ met live-muziek

Vrijdag 27 maart
14:30 – 17:00 uur
€ 20 per persoon, inclusief aperitief
Zilverzaal – Wijndaelercentrum

Bij Humanitas Woonzorgplus 
bieden 400 medewerkers:
o activiteiten en cursussen
o 3 wijkrestaurants
o 160.000 maaltijden per jaar
o 400 plaatsen wonen met zorg
o verpleeghuiszorg 

o kortdurende opname
o zorghotel/wijkziekenboeg
o dagverzorging
o zorgabonnement Zeker Thuis
o alle vormen van zorg aan huis

CoornhertCentrum
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Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 388 92 13

info@coornhertcentrum.nl

Duinhage
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De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW   Den Haag

070 - 325 46 40

verzorgingshuis@duinhage.org

Wijndaelercentrum

L
o

o
s
d

u
in

e
n

Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Bezinningsochtend 

‘Kunst van het leven’

O.l.v. humanistisch raadsvrouw 
Irene Buisman
Zondag 22 maart 2009
10:30 – 11:15 uur
Zilverzaal – Wijndaelercentrum

Eucharistieviering

Voorganger Pater van Hoorn SCJ

Iedere zaterdag om 10:30 uur
Duinhage

Weeksluiting

Iedere zaterdag om 16:00 uur
Duinhage

Op weg naar Pasen 

(gedichten, muziek en meditatie)

Iedere maandag van 2 maart tot en 

met 6 april
15:45 – 16:30 uur
Duinhage

Oecumenische kerkkring

Donderdag 19 maart 2009
O.l.v. geestelijk verzorgers 
Irene Buijsman en Nel van Dorp
10:30 uur
Muziekkamer 4e etage – 

Wijndaelercentrum

Humanistische uitvaartbegeleiding

Toespraak, rouwverwerking, 
individuele begeleiding
Humanistisch raadsman Wieger 
Groenewoud
Inhoud en tarieven na overleg
CoornhertCentrum

Identiteit is een van de kernwaarden bij Humanitas Woonzorgplus. Daarom is iedereen van harte welkom als cliënt, medewerker, samen-

werkingspartner of vrijwilliger. Humanist of atheist, Hindoe of moslim, Darwinist of creationist, zoekend of vindend. Juist in de ontmoeting 

komt het individu tot zijn recht. Daartoe is er een breed aanbod van levensbeschouwelijke en zingevende activiteiten. Lezers van De Oud 

Hagenaar zijn welkom bij deze activiteiten of kunnen gebruik maken van dit aanbod.

De veertig dagen voor Pasen zijn de vastentijd. Een lichamelijk en 

spiritueel reinigingsgebruik waarin doelbewust wordt afgezien van 

voedsel of andere geneugten. Deze aloude traditie als voorbereiding 

op Pasen leek op sterven na dood. Door de aandacht die is ontstaan 

voor de ramadan, de jaarlijkse vastenperiode van de moslims, blijkt 

de veertigdaagse vastentijd nu ook weer in te zijn.

Identiteit in de praktijk


