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De collectie van het Haags 

Historisch Museum is het 

tastbare geheugen van 

Den Haag. Aan de hand van 

voorwerpen legt het mu-

seum de stadsgeschiedenis 

vast voor iedereen die zich 

erin wil verdiepen. Om dit 

voor uw kinderen en de kin-

deren van uw kinderen te 

kunnen blijven doen, verza-

melt het Haags Historisch 

Museum ook hedendaagse 

voorwerpen. Wat vandaag 

gebeurt, is morgen tenslot-

te geschiedenis.

Door middel van het verzamelen van 
voorwerpen met bijzondere verhalen 
probeert het museum de hedendaagse 
geschiedenis vast te leggen. Daarom 
nodigt het Haags Historisch Museum 
iedereen uit om zijn of haar ‘Haagse 
voorwerp’ op de foto te laten zetten en 
het verhaal erbij te komen vertellen. 
Bekijk uw huis alsof het een museum 
is. Welke voorwerp geeft uw beeld 
van Den Haag weer? Welk voorwerp 
laat uw verhaal over Den Haag zien?
Voor alle duidelijkheid zij gezegd dat 
de materiële waarde van uw voor-
werp niet van belang is, zelfs met een 
gewone straatsteen kan een mooie 
herinnering verbonden zijn.  

Zaterdag 16 mei

Op zaterdag 16 mei van 13.00 tot 
16.00 uur staan een team van mu-
seummedewerkers en een fotograaf 

voor u klaar om uw verhaal vast te 
leggen en uw voorwerp te vereeuwi-
gen. Neem het dus mee!
Uw foto en verhaal worden samen 
gebracht in een lijst, zoals er inmid-
dels al heel wat zijn te zien in het 
souterrain en op de zolderzaal van 
het Haags Historisch Museum. Wilt u 

inspiratie opdoen, kom daar dan eens 
een kijken. Of kijk vast op de website 
www.mijndenhaag.org Onder de titel 
“Mijn Den Haag * Mijn Topstuk” 
zijn daar al tal van voorwerpen en 
verhalen te vinden die eerder werden 
ingebracht.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om zaterdag 16 mei langs te komen, 
maar wel een interessant, mooi, 
boeiend voorwerp en verhaal hebben, 
neemt u dan contact op met 
Afdeling Educatie (070-3123065, 
educatie@haagshistorischmuseum.nl).

Ga langs - en laat uw herinneringen inlijsten in het Haags Historisch Museum 

Topstukken uit eigen verzameling

Al ruim 10.000 bezoekers aan de Japanse Tuin in Park Clingendael
De Japanse tuin in Clingendael is de meest exotische van de stad en maar een week of zes per jaar toegangke-

lijk. In de eerste twee weken gingen al ruim 10.000 mensen klijken. De tuin werd begin van de 20ste eeuw aange-

legd door de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, Marguérite M. Baronesse van Brienen (1871-

1939). Geïnspireerd door haar reizen naar Japan, heeft zij de symboliek uit het land van de rijzende zon naar 

Nederland gehaald. Achter in de tuin staat het paviljoen, vanwaar u een schitterend overzicht heeft. De gemeente 

Den Haag onderhoudt de tuin met veel zorg. In 2001 werd de tuin op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst. De 

tuin is tot en met zondag 14 juni 2009 dagelijks geopend van 09.00 tot 20.00 uur. (Foto: Juriaan Brobbel).

Deze week o.a.:

Hans Dijkstal
over verzet

 - Pag 3

De liefde van
Ineke en Lex

 - Pag 5

Herinneringen
aan de PTT
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Molens in
Zuid-Holland
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- Rob Kettmann kwam dit herinneringsbord 

van Hus aan zijn opa laten zien, die daar vanaf 

1914 meesterbakker was. Ook zijn vader begon 

er in 1936 als bakker, en regelde samen met 

collega’s de broodbezorging aan huis. -

- Hettie Slot kwam met een fraaie oude blauwe 

klinker van de Pompstationsweg aan. Regel-

matig reed ze er in haar jeugd na schooltijd 

overheen, op weg naar een vriendin die vlakbij 

de watertoren woonde. -

- Riet Versseput kwam eerder een toonbeeld 

van zuiniger tijden laten zien, een spaarbusje 

van de Haagse Nutsspaarbank, dat er antiek 

uitziet maar volgens haar zo medio jaren zestig 

nog werd gebruikt. -

- Voor Maaike Pitlo, verbonden het Haags His-

torisch Museum, is deze pul belangrijk omdat hij 

aan haar werd uitgereikt bij de opening van het 

museum in december 1986. -

Foto-prijsvraag:
samen kamperen

Kamperen met de kinderen en/of 
kleinkinderen. Is dat leuk of niet?

Of andersom gevraagd, aan de 
kinderen: was het een beetje uit te 

houden met de oude lui,
 opa en oma?

Geen verhalen gevraagd dit keer, 
maar foto’s waar het plezier of de 

treurnis vanaf springt,
 met een onderschrift van een paar 

regels. 
Drie geweldige prijzen te win-

nen. Een week gratis kamperen op 
Camping La Fridière in Frankrijk 
voor twee (groot)ouders met twee 
(klein)kinderen. Om het nog eens 

over te doen. (Zie het colofon voor 
onze postgegevens).
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Oproepjes

Twee vragen

Ergens in de jaren 1966/67 vond 
er een concert plaats in Diligentia 
uitgevoerd door de leerlingen van 
Jan Margadant samen met een 
orkest. Wie kan zich dat ook herin-
neren en wie heeft daar misschien 
nog foto’s van?
En nog een heel andere vraag: 
Mijn vader zou in de oorlog 
ondergedoken geweest zijn in de 
luchtkokers van het girokantoor 
aan het Spaarneplein. Is er iemand 
die daar wat meer over weet te 
vertellen? Ik zie uw reacties heel 
graag tegemoet!

Bijschrift redactie: op pagina 

5 van dit nummer een prachtig 

interview van Ton van Rijswijk met 

deze lezeres, over haar grote liefde 

en o.m. het Zeehospitium. 

Ineke Moen

cmoen@xs4all.nl

Borger

De dood van m’n broer

Gaarne zou ik in kontakt komen 
met eventuele getuigen van het 
ongeval waarbij mijn broer(tje) om 
het leven is gekomen. Begin mei 
1948 kwam mijn broertje, Kees 
Barendregt (toen vaak geschre-
ven Barendrecht, met ‘ch’ i.p.v. 
een ‘g’ ), om het leven toen hij in 
de Korte Lombardstraat aan het 
spelen was, voetballen denk ik. Hij 
raakte onder een paard-en-wagen. 
Voor zover mij bekend was hij op 
slag dood, door een schedelbasis-
fractuur. Z’n stoffelijk overschot 
werd naar het Zuidwal ziekenhuis 
gebracht, van waaruit hij later ook 
begraven is. Hij was toen 10 jaar 
oud en zat op het lagere schooltje 
aan het Westeinde, vlakbij de 
Lange Lombardstraat. Misschien 
de Mr. Schabergschool? Ons gezin 
woonde toen aan de Prinsegracht. 
Maar ik was zelf pas drie jaar 
oud toen het gebeurde en heb het 
allemaal, zonder details van horen-
zeggen. Er werd thuis later weinig 

meer over gezegd. M’n ouders 
en verdere familie zijn inmiddels 
overleden. Toch wil ik al lang wat 
meer over dit ongeval vernemen. 
Ik hoop dat er bijvoorbeeld nog 
oude klasgenootjes van m’n 
broer(tje) zijn die getuige van het 
ongeval waren of die er wat meer 
van weten. Ik begrijp dat dit niet 
zo’n leuk onderwerp is, maar ik 
zou heel dankbaar zijn om er nog 
wat over te vernemen.

Jan Barendregt

Harmelenstraat 79

2546 ES  Den Haag

Stokerij Pollen

Vroeger woonde ik in de Rivie-
renbuurt, aan de Scheldestraat 50. 
Onlangs werd mij de vraag gesteld 
of daar niet de genever-stokerij 
Pollen was gevestigd? Dat klopt, 
wij woonden daar boven! De 
vraagsteller wist trouwens te ver-

tellen dat de chef van de stokerij, 
zo tussen 1940 en 1950 de heer De 
Wit zou zijn geweest. Weet iemand 
daar meer van? En waar ik vooral 
blij mee zou zijn: zijn er misschien 
mensen die foto’s hebben van het 
pand en de stokerij?

A.Freeke @casema.nl

Corrie Brokking 
Corrie Brokking woonde in de 
jaren vijftig op de Schenkkade, ze 
had een iets jonger zusje Greetje 
en een klein broertje Dickie. Haar 
vader was kunstschilder. Ik kwam 
regelmatig bij hen thuis en zou het 
leuk vinden weer eens met haar in 
contact te komen. Zelf woonde ik 

op de IJsclubweg (nu in Leid-
schendam ). Wij zaten beiden van 
1947 tot 1955 op de openbare Van 
Heutszschool. Leerkrachten o.a.: 
mw. De Wit, mw. Tjaden, en de 
heren Rook en Verhoeven. Enige 
tijd geleden heb ik al een aantal 
klasgenoten van toen opgespoord 
om te proberen een reünie te orga-
niseren. Door omstandigheden heb 
ik dat toen even met rust moeten 
laten, maar ik hoop over niet al te 
lange tijd toch die plannen verder 
uit te werken. Mochten andere 
klasgenoten zich melden, dan 
zijn ze natuurlijk ook van harte 
welkom.

Bonnie Spaans-Barkmeijer

emspa@hccnet.nl

070 - 3277048

Mulo Bezemstraat

Ik woon momenteel in Friesland 
en heb onlangs van een kennis uit 
Den Haag uw blad toegezonden 
gekregen. Leuk, al die oude zaken. 
Maar nu waar het mij om gaat. Ik 
zoek contact met oud-leerlingen 
van de MULO aan de Bezem-
straat uit de jaren 1950-1954. Ik 
heb al een aantal mensen kunnen 
traceren, doch de lijst is bij lange 
na nog niet compleet.

Pieter van Zwieten de Blom

blom@home.nl

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

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-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Gezocht: mijn nichtje Sylvia Kouwenhoven en haar moeder
Ik ben op zoek naar mijn nicht Sylvia Kouwenhoven, geboren op 25 juni 1951 (meen ik) en haar moeder (mijn 
tante) Thea van Vugt. Thea moet nu tussen de 80 en 90 jaar zijn als ze nog in leven is. Ze woonden in de jaren 
vijftig in de Wingerdstraat in Den Haag. De bijgaande foto is genomen ter gelegenheid van de eerste communie 
van Sylvia in 1959. Ze staat helemaal rechts, achter haar moeder Thea. Ik heb diverse jeugdfoto’s van Sylvia. Ook 
van moeder Thea en háár ouders (Sylvia’s opa en oma) heb ik (jeugd)foto’s. Misschien kan ik haar hier blij mee 
maken. Wie weet iets of waar ik Sylvia Kouwenhoven of haar moeder Thea van Vugt kan vinden?

Loes Kouwenhoven , 0180 422356, loes.kouwenhoven@hotmail.com

De Stijlvolle Papaverhof 
Bewoners en oud-bewoners van de Papaverhof kunnen op 27 mei tijdens de 
avondopenstelling in het Haags Gemeente Museum een rondleiding krijgen 
langs werken van leden van De STIJL. Architect H. P. Berlage is rond 1911 
bedenker van Haagse woonwijken met hoogbouw langs diagonale verkeers-
straten en vele pleinen o.a. in de Bomen- en Bloemenbuurt. De woonwijk 
Tuinstadswijk Daal en Berg is een ontwerp (1919) van architect Jan Wils lid 
van de Stijlgroep (zie portret). Zijn werk werd sterk beïnvloed door Frank Lloyd Wright. De woningen rond de 
Papaverhof staan op de lijst van honderd belangrijkste Rijksmonumenten. De Stijl was een Nederlandse kunstbe-
weging (1917-1931). De belangrijkste leden waren Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Vilmos Húszàr, Bart van 
der Leck, Gerrit Rietveld, Georges Vantongerloo en J.J.P. Oud. De kunst van De Stijl wordt gekenmerkt door het 
gebruik van de primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs en rechte lijnen.

Gerard van Otterloo

gerard@zorglooswonen.nl
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Ook nu is verzet soms nodigHit!Hit!

Hans Dijkstal

De Dodenherdenking van vier 

mei en Bevrijdingsdag van vijf 

mei zijn achter de rug.

Zoals elk jaar is dat voor veel 

Hagenaars reden om terug te 

denken aan die vijf vreselijke 

oorlogsjaren met het bombar-

dement van het Bezuidenhout, 

de fusilleringen op de Waals-

dorpervlakte, de gevangenen 

in het ‘Oranjehotel’ in de 

Scheveningse gevangenis, de 

Hongerwinter en nog veel meer 

rampspoed, die de mensen toen 

getroffen heeft.

Dit jaar lag over de herdenking en de 
viering de schaduw van de dramati-
sche gebeurtenis op Koninginnedag in 
Apeldoorn. In wat voor tijden leven 
we, verzuchten veel mensen.
Het antwoord moet helaas zijn dat het 
sombere tijden zijn. In hoog tempo 
lijken we veel waardevols verloren 
te hebben. Let wel, er is geen en-
kele reden om terug te verlangen naar 
vroeger; naar de roerige jaren ’60 en 
’70, naar de koude oorlog, inclusief 
de kruisrakettendiscussie, naar de rel-
letjes, naar de terroristische acties van 
toen. Het is er echter niet veel beter op 

geworden. Zeker niet na de aanslagen 
in New York en Washington op de 
elfde september 2001. Sindsdien zijn 
de geesten uit de fles. n ons land zi n 
daar politici als Fortuyn, Verdonk en 
Wilders mede verantwoordelijk voor.

Vraagtekens

Asociaal gedrag, agressiviteit, bedrei-
gingen, grofheden en minderheden als 
zondebok beschouwen zijn aan de orde 
van de dag. Dat geeft  de samenleving 
al een gevoel van onveiligheid en grote 
onzekerheid genoeg. Daar komt dan 
nog een nanci le en economische 
crisis over heen, die zeer ernstig is en 
verstrekkende gevolgen heeft voor veel 
mensen. Nu en in de komende jaren.
Waarom doet niemand daar iets tegen? 
Waarom wordt er zo weinig over 
gezegd? Waarom horen en zien we daar 
zo weinig over op televisie?
Wie waagt parallellen te trekken met de 
Tweede Wereldoorlog en met name met 
de vooroorlogse Nazitijd wordt scherp 
bekritiseerd. Dat valt niet goed te be-
grijpen. Er kan veel geleerd worden uit 
die tijd. Sterker nog, de grote betekenis 
van de herdenking op de vierde mei is 
nu juist om telkens weer lessen uit het 
verleden te trekken en er voor te zorgen 

dergelijke vreselijke gebeurtenissen 
niet meer voor zullen komen. Wie een 

li  naar het Midden- osten, omali . 
Congo of Soedan werpt, weet hoe ver 
we nog van een vreedzame wereld 
zonder gruwelen af zijn.

Verantwoordelijkheid

nlangs aren er t ee lms over 
Hitler op de televisie. De één was een 

meri aanse lm, getiteld  itler, 
The Rise of the Evil’en de ander een 
Duitse, Die ntergang .

et angstige in eide lms is niet 
zozeer, dat één waanzinnige zoveel 
kwaad kan doen.
De geschiedenis kent daar vele voor-
beelden van. Zoals ook in Apeldoorn 
één waanzinnige
zoveel leed kon veroorzaken. Het ont-
hutsende van eide lms is dat velen er 
bij waren, het gezien hebben, geweten 
hebben dat het zo verkeerd was en daar 
niets over gezegd hebben dan wel daar 
niet tegenin zijn gegaan. Als dat voor 
veel burgers, die zelf met honger en el-
lende geconfronteerd waren, teveel ge-
vraagd is, hoeft dat toch niet te gelden 
voor leiders, die verantwoordelijkheid 
dragen? Waarom hebben de toenmalige 
politici, bestuurders, ondernemers, 

vakbondleiders, kerkleiders, leiders van 
belangrijke maatschappelijke instel-
lingen en gezaghebbende burgers in de 
wereld van wetenschap en cultuur in zo 
grote getale gezwegen? Waarom heb-
ben zij niet gewaarschuwd ? Waarom 
hebben zij zich niet verzet? De drama-
tische uitkomsten kennen we.
Ook vandaag doet die vraag zich voor, 
ook al is de context minder dramatisch. 
Waarom verzetten we ons niet meer 
tegen de populisten, die zo risicovol 
de emoties van de mensen bespelen? 
Waarom treden we in onze eigen omge-
ving niet meer op tegen asociaal gedrag 
en hufterigheid? Waarom komen 
we niet massaal op voor die nieuwe 
medeburgers, die zo grof als tweede-
rangs burgers bestempeld worden? De 
les uit de geschiedenis en de les van 
de jaarlijkse dodenherdenking moeten 
zijn, dat we ons dienen te verzetten 
als de rechtstaat in het geding is, de 
samenleving verloedert en dubieuze 
machtshebbers op de loer liggen.  

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder 

van Wassenaar, oud-minister van bin-

nenlandse zaken en fervent honkballer 

bij Storks in Den Haag)

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

We gaan terug naar de eind jaren 
dertig wanneer Jasper Boender, 
opgeleid tot elektronisch ingenieur, 
wordt geboren in de Douzastraat in 
Scheveningen. Hij brengt hier zijn 
allereerste kinderjaren door en op 
5 jarige leeftijd besluit het gezin te 
verhuizen naar de Vaillantlaan.
“We zaten midden in de oorlogsja-
ren en als kind was er dus weinig 
plezier te beleven. Het enige wat 
we eigenlijk hadden was de Blik-
ken Tunnel in de Waldorpstraat, 
kruising Viaductweg. De plek waar 
we ons konden vermaken. Zeker als 
het regende, dan hadden we daar 
echt waterpret, minder leuk voor 
de etsers, ant halver ege de 
tunnel stond het water zo hoog, dat 

ze i na tot hun nie n in het ater 
stonden”. 
“Of het portemonneetje trekken, je 
weet wel, dat ding met een touwtje 
eraan en als die etsers dat ilden 
pakken met een noodgang wegtrek-
ken, lagen wij in een deuk”

Ingenieur

Jas, bij wie later uit een psycho-
logische test zou blijken dat hij 
mechanisch  hoog zou scoren, leef 

een bijzondere aantrekkingskracht 
tot bruggen en tunnels behouden. 
Dat hij later het vak van ingenieur 
zou gaan beoefenen is dan ook niet 
zo verwonderlijk.
Zwemmen in de Laak, was ook een 
favoriete hobby van ons en bivakke-

ren bij de spoorbrug op de hoek van 
de Waldorpstraat en de Fruitweg. 
De oudere jongens sprongen daar, 
niet zonder gevaar, dan vanaf in het 
water. Eén keer liep dat niet goed af, 
toen er een jongen met zijn hoofd in 
een gasfornuis dook”. 

Ook op latere tijd bleven de brug-
gen Jas interesseren. “Toen we wat 
ouder waren gingen we naar de 
rug o  de s- ravenzandelaan, de 

Blauwe Brug, dat was voor ons net 
een kippenren! De brug trok dit keer 
niet de meeste aandacht, maar meer 
de meisjes die zich daar ophielden, 
vandaar de benaming kippenren.

Geen brug te ver

Jas groeide op, volgde zijn oplei-
ding aan de Technische School 
aan de Zwaardstraat en trok als 
ingenieur de wijde wereld door. 
In maar liefst in 37 landen was hij 

er zaam. et meeste in zi  en 
dan met name in Korea, China, 
ndonesi  en hailand voor het 

maken van powerstations bij ener-
giecentrales.

Ondanks de ellende van de oorlogs-
jaren heeft hij goede herinneringen 
aan de plekken waar hij in die 
periode zijn vrije tijd doorbracht, in 
het geval van Jas was er  gelukkig 
nooit een brug te ver.

In deze aflevering keer ik met Jasper Boender terug naar 

de Vaillantlaan en dan specifiek naar de tunnels en brug-

gen in de omgeving.

De Vaillantlaan met 
Jasper Boender

Terug naar...

- Werk in 1954 aan de keer op keer onder water lopende doorgang van de ‘Blikken Tunnel’ (Foto: Joep Friezer). -



pagina 4 Dinsdag 12 mei 2009 De Oud Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser

Inclusief :

bij aankomst Sekt en een fruitmandje op de kamer

5 x logies met ontbijtbuffet

4 x 3-gangen menu met wijn en koffi ecomplet 

1 x bbq-avond met wijn en koffi ecomplet

1 x Moezelvaart naar Bernkastel-Kues vv.

1 x stadstour door Cochem

1 x wijnproeverij met een uniek wijncertifi caat

1 x koffi e met gebak bij een Konditorei aan de Moezel

Wilt U écht genieten van de 
prachtige natuur en de 

interessante cultuur van de 
Moezel, Eifel en Hunsrück dan is 

het centraal gelegen 

Haus am Kurpark in 
Traben – Trarbach [ Moezel ] 

het juiste adres voor U !!

Voor meer informatie en arrangementen : 0049 6541 819820
of mail naar : moselurlaub.moezelvakantie@t-online.de

Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen! 
Informeer naar onze Seniorenreizen

Haus am Kurpark in Traben - Trarbach
6–Daagse luxe Verwenarrangement

Prijs per persoon in 

een 2 persoons kamer 

€ 329,-

Haagse Wijk- en WoonZorg 
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg 
heeft recentelijk de activi teiten en medewerkers van 
Meavita over genomen. 

HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van 
Den Haag behoefte aan hebben. Zorg met een hoofd-
letter. Wat mag u van ons verwachten?

Zorgaanbod in heel Den Haag
Zowel bij u thuis als in verpleeg- 
en / zorgcentra
Nauwe samenwerking in de wijken 
tussen (wijk)verpleegkundige en 
huisartsen
Samenwerking met ziekenhuizen, 
gemeente en woningcorporaties
Goed geschoold en gemotiveerd 
personeel

Onze locaties:
Ametisthorst, De Eshoeve, De Schildershoek, 
Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt,
Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees

HWW Zorg. Echt Haags!

Meer informatie? 
Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00

         

Elke Ivory & Ivory vestiging heeft zijn eigen sfeer en specialismen. U vindt ons in:

        Bloemendaal* • Bussum* • Den Haag • Haarlem*

Krommenie • Lexmond • Monster • Montfoort • Nieuwegein • Schoonhoven • Utrecht

*Uitsluitend orthodontie

‘Ik kan weer lachen, praten en eten wat

ik lekker vind. Mezelf ongemakkelijk

voelen in gezelschap behoort gelukkig tot

het verleden, net als kleefpasta’s!’

Moderne

tandheelkunde

onder één dak

Ivory & Ivory biedt state-of-the-art

tandheelkundige behandelingen in

klantvriendelijke full-service klinieken.

Persoonlijke zorg en aandacht staan

centraal in combinatie met kennis en

kunde volgens de allerlaatste ontwik-

kelingen binnen de tandheelkunde.

Implantologie

kunstwortels o.a. klikprothese of All-on-4

Parodontologie

bij tandvleesaandoeningen

Endodontologie

wortelkanaalbehandelingen

Orthodontie

beugelwerk voor jong en oud

Kindertandheelkunde

Esthetische tandheelkunde

o.a. keramische kronen, facings, bleken

Kaakchirurgie

Nog vragen

Bel

070 - 35 99 774

of
bezoek onze website:

www.ivory-ivory.nl

Mist u één of meerdere tanden en/of kiezen?

Problemen met uw kunstgebit?

Implantaten: Dé oplossing, ook voor u!

Speciale open dag actie:

GRATIS röntgenfoto (OPT),

GRATIS tandheelkundig advies door tandartsen en specialisten.

GRATIS voorlichting over evt. vergoeding vanuit de basisverzekering?

Open dag: zaterdag 6 juni 

         

Basiszorg

zoals controles, preventie en mondhygiëne

Loop vrijblijvend binnen: zaterdag 6 juni tussen 10.00 en 15.00 uur!

Mail
wateringseveld@ivory-ivory.nl

De koffie met wat lekkers staat voor u klaar!

Tandprotheticus

specialist in het maken van gebitsprotheses

U zoekt een tandarts?   

U bent van harte welkom!

Laan van Wateringseveld 120 *

2548 CC Den Haag

Tel: 070-3599774

*bereikbaar met tram 16 en 17  halte Hogeveld 

en bus 37 halte Noordweg

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
a onnement mogeli  voor  ,  er aar. De rant ordt dan el e t ee e en met de ost toegestuurd. 

et is oo  mogeli  om iemand de rant cadeau te doen.

Bezorgadres

Naam: 

traat en huisnr.  
Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 

traat en huisnr.  
Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag
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Na ruim veertig jaar hervonden zij elkaar, maar vijf maanden later stierf hij in haar armen

De verboden liefde van Ineke en Lex

“Onze liefdesrelatie begon en 
eindigde aan het bed”, vat Ineke 2 
stukken uit haar leven samen. “Het 
waren eigenlijk geen twee stukken”, 
verduidelijkt ze, “bij het weerzien in 
2004 pakten we de draad na ruim 40 
jaar gewoon weer op alsof we niet in 
die tussentijd allebei onze eigen en 
afzonderlijke levens hadden geleid”. 
De eerste liefde in haar leven, dat 
was Alexander Bernardo Coblijn.
Ineke, kind van den Haag, woonde 
in de Schaarsbergenstraat, ging naar 
de lagere school op de Nijker-
klaan (Theo Thijssenschool thans 
Gelderlandschool) en na het afscheid 
van de lagere school in 1956 naar 
de MULO. Dat was een tussenstap, 
want Ineke wist het al vanaf haar 
derde jaar: “later word ik verpleeg-
ster”. Niet beargumenteerd (welk 
kind kon dat trouwens beargumen-
teren op die leeftijd?), maar op basis 
van puur gevoel. “Voorbestemd?”. 
“Ik weet het niet, zou best kunnen”, 
zegt ze desgevraagd.

Kakhielen

Het laatste jaar van de MULO 
(Hulststraat) werd ze overigens 
opgenomen in het Zeehospitium, 
waar ze de sfeer dus al vast kon 
proeven. “Ik had “kakhielen”, citeert 
ze een toenmalige, typisch Haagse 

ali  catie van een voetaf i ing. 
Na de MULO begon de opleiding 
voor het A-diploma, die begon in het 
Zeehospitium en daarna afgerond 
zou moeten worden in een “alge-
meen” ziekenhuis. Het Zeehospitium 
was immers gespecialiseerd: oor-
spronkelijk voor TB-patienten, later 
was “orthopedie” de hoofdoriëntatie. 
“Ofwel alles wat botten te maken 
had”, licht Ineke toe. 
Voor Ineke was de overgang van 
het veilige “thuis” naar een interne 

opleiding enorm. “We waren in die 
tijd nogal onschuldig”, stelt ze vast,  
“eerst ging je na school naar huis en 
nu werden wonen, leren en werken 
in één omgeving gecombineerd. Als 
17-jarige kwam ik ineens alleen de 
vrije dagen thuis”. 
Het fotoalbum komt op tafel. Met 
de verhalen, die een bijzondere sfeer 
illustreren van een ziekenhuis, dat 
in de duinen geklemd lag en waarin 
mannen, vrouwen en kinderen strikt 
gescheiden verpleegd werden. “Ik 
bewaar er goede herinneringen 
aan. Als verlegen meisje (“er ging 
absoluut een wereld voor mij open”) 
werd ik geconfronteerd met pijn en 
verdriet, met nieuwe regels. Ook met 
de heilige regel, dat er geen relaties 
mochten ontstaan tussen verplegend 
personeel en patiënten”, zegt Ineke, 
die meteen rood kleurt, want die 
regel heeft haar leven juist getekend. 
Want Ineke werd wel degelijk 
verliefd. Niet zomaar verliefd, 
maar smoorverliefd. “Het was 
zo ontzettend raak, dat wil je niet 
weten”, geeft ze haar gevoelens van 
destijds weer. Maar ik wil het dus 
juist wèl weten. Lex was patiënt in 
het “Hos”, zoals het zeehospitium 
liefkozend genoemd werd, 15 jaar 
en had polio. En veel pijn. Zoveel 
pijn, dat hij alleen op een kamertje 
lag en steevast om zuster Moen 
vroeg als de pijn weer eens toesloeg. 
“Soms dacht ik wel eens, dat hij het 
erom deed”, zegt ze erbij. Een de 
verpleging leidde dus tot meer dan 
alleen maar verzorgingscontact. Dat 
ging natuurlijk opvallen. “Je denkt, 
dat niemand het merkt, maar dat is 
natuurlijk niet zo. Je vertelt je gevoe-
lens aan collega’s en zo wordt het 
toch een keer bekend”. Maar verliefd 
worden was een overtreding van één 
van de vele strenge regels. 

Koetjesrepen

Zeker in het “Hos”. En dus werd de 
inmiddels niet meer zo onschuldige 
Ineke ter verantwoording geroepen 
bij de directrice en de hoofdver-
pleegster. Veel praten leidde tot de 
eindbeslissing  “voordeel van de 
twijfel”. Ze mocht de opleiding 
blijven volgen, maar werd zeker-
heidshalve wel naar een andere 
afdeling verplaatst. Aan de andere 
kant van het gebouw nog wel. Maar 
de twee lieten elkaar niet los. Lex 
stuurde haar “koetjesrepen”, die hij 
door andere patiënten liet bezorgen. 
“Daar zaten altijd mooie gedichtjes 
in verstopt”, vertelt ze na 45 jaar, 
nog steeds met een gezicht waar 
verliefdheid en respect afstralen. 
Ze probeerden elkaar toch te ontmoe-
ten. Via de “truc” van pianospelen 
oefenen bijvoorbeeld. Ineke praatte 
de sleutels los van de recreatiezaal, 
waar ze graag het pianospel wilde 

beoefenen. Ze speelde een half uurtje 
(“zodat iedereen mij hoorde”), maar 
sloot wel de deur af (“want ik wilde 
niet gestoord worden, had ik erbij 
gezegd”) en na een half uur kwam 
Lex in zijn rolstoel. Hadden ze 
even een half uurtje voor zichzelf. 
Niemand merkte het, althans niet 
voor zover ze weet. Ze besloten 
“voor elkaar bestemd te zijn”.  “We 
zouden ook gaan trouwen en 4 
kinderen krijgen, hadden we voor 
onszelf beslist. Het leek allemaal zo 
logisch”. Maar dat pakte anders uit. 
Lex was joods en 3 jaar jonger dan 
Ineke. Lex’ ouders zagen de relatie 
absoluut niet zitten, Ineke kwam 
immers uit een ongelovig nest, Lex 
was wel welkom bij de ouders van 
Ineke, die na 3 jaar naar een ander 
ziekenhuis moest om de opleiding 
te kunnen voltooien. Na een paar 

jaar leek de relatie qua acceptatie 
uitzichtloos. Met ontzettend veel pijn 
in het hart besloot ze er een streep 
onder te zetten. “Je bent waarschijn-
lijk toch te jong voor me”, verzon  ze 
een niet helemaal volledig argument. 
Ze probeerde haar leven een nieuwe 
richting te geven, trouwde na een 
paar jaar met een andere man, kreeg 
een zoon en scheidde na 26 jaar. “we 
hebben nog steeds contact en veel 
respect voor elkaar”, aldus Ineke, die 
haar eerste liefde nooit kon vergeten. 

“Mijn man wist dat en mijn volgende 
relatie ook”. 

Op zoek naar wat was

Ook de tweede relatie werd geen 
echt succes, na acht jaar kwam er 
een einde aan. De herinnering aan 
Lex bleef en met de hulp van één 
van haar (vier) zussen kon ze hem 
traceren. “Memories” was al eens 
als scenario door mijn zus geopperd, 
maar dat wilde ik niet. Ik wist toch 
niet wat mijn grote liefde inmiddels 
voor leven zou leiden. Misschien 
was-ie wel getrouwd, had-ie kinde-
ren. Wat heeft het dan voor zin hem 
op die manier terug te vinden?”
Na lang zoeken troffen ze Lex in 
Groningen. “Eerst heb ik gebeld om 
aan z’n stem te horen of hij het echt 
zou zijn. En hij was het. En heel blij 
verrast. Hij herkende mijn naam, 

stem en noemde een paar mooie 
herinneringen op. Ook van de 
koetjesrepen ja. ”

et eerzien in zi n fl at in ronin-
gen was de eerste minuut moeilijk: 
hij zat niet alleen nog steeds in 
een rolstoel, maar zag er ziek uit 
en woonde in een omgeving, die 
niet direct paste in haar opvat-
tingen over “schoon en proper”. 
Maar na de eerste schrik kwam het 
gesprek: zij op de bank en hij naast 
haar in de rolstoel. “Het was alsof 
de voorafgaande 45 jaren er niet 
geweest waren, alsof we de draad 
van destijds gewoon weer oppak-
ten. Dezelfde gevoelens, dezelfde 
gesprekken, dezelfde gedichten, 
dezelfde verliefdheid”.
Maar van een blijvende relatie komt 
het weer niet: Lex is ziek, heeft 
hepatitis C (opgelopen in de VS) en 
gaat zienderogen achteruit. Ineke 
bezoekt hem elke week twee keer, 
verzorgt hem weer. Als hij echt 
slecht wordt en in het ziekenhuis 
terechtkomt, vraagt hij – weer 
– steeds naar Ineke en als zijn einde 
nadert wordt Ineke gebeld door 
de specialist met de woorden “hij 
vraagt steeds naar u, komt u alstu-
blieft snel hierheen”. 
Lex sterft in Ineke’s armen. 
Ineke heeft nog steeds een intens 
goed gevoel bij het weerzien. “Het 
heeft zo moeten zijn”, zegt ze, “het 
heeft hem en mij heel veel gedaan 
elkaar in die laatste fase weer terug 
te zien. Ik zie het toch als een 
voortzetting van onze verliefdheid 
in de tijd van het zeeshospitium. 
We hebben het op deze manier 
mooi en warm kunnen afronden, we 
konden weer dezelfde gesprekken 
hebben als destijds in Kijkduin. Ik 
vond het oo  heel  n, dat i  in het 
bijzijn van zijn familie (hij bleek 
nooit getrouwd geweest te zijn en 
ook geen kinderen te hebben) een 
afscheidswoord mocht spreken. Die 
kwam echt uit het hart”.

Ton van Rijswijk

Alexander Bernardo heette hij voluit. Lex was de “dagelijkse” naam, hij werd verzorgd door leer-

ling-verpleegster Ineke Moen. Zij verzorgde hem niet alleen, maar werd net als hij smoorverliefd,  

moest de relatie weer verbreken, verloor hem uit het oog en zag hem weer terug in Groningen, 

toen zij de 60 al gepasseerd was. Ze werden weer verliefd, pakten als het ware de “liefdesdraad” 

weer helemaal op, maar Lex overleed – in haar armen – vijf maanden na hun weerzien. Memories 

met een start in het Zeehospitium, dat niet meer bestaat.
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Thuiszorg aangeboden 

ook

24 uur 

dienst

Mijn naam is Grazia en ik 
bied mijn zelf aan om de 
kwaliteit van uw leven 
te beteren bij ziektes 
en beperkingen. Zoals slecht ter been, dementie, 
verstandelijk/lichamelijk gehandicapt, ondersteu-
nende begeleiding, 24 uur dienst en ook als gezel-
schapsdame voor een gezellig praatje of het doen 
van uw boodschappen. Al vijf jaar heb ik ervaring in 
de particuliere thuiszorg. Ik ben fl exibel en positief 
ingesteld. Ik ben ingeschreven bij de kamer van 
koophandel en heb een Var verklaring. 
Particulier of PGB clienten. Prijs n.o.t.k. 
U kunt mij bellen op het nummer: 0640718881

SCHROEDER

KRINGLOOP HOLLAND

I
n dertien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

Meubels, fietsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers, 

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 4 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

SCHROEDER

DIENSTENWINKEL

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs 

en voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde 

klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U 

weet vooraf wat de kosten zullen zijn. 65-plussers, mensen 

met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

De Dienstenwinkel helpt u bij
*   Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een 

energiebespaarbox.

*   Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven 

uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

*   Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende 

kraan, een deur die klemt of een lamp die niet goed 

hangt. 

*  schoonmaakwerk. 

Voor meer informatie of een offerte kunt u in de kringloop-

winkels terecht. 

U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m 

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 4 Prins Willemstraat 4 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Mensontwikkelbedrijf

�

Geldig tot 1 september 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

   Maximaal 1 bon per klant

LAAT

NU UW GOEDEREN DOOR ONS

OPHALEN! U ONTVANGT EEN LEUKE

KORTINGSBON VOOR EEN AANKOOP

IN EEN VAN ONZE WINKELS.

(070) 389 57 24

Geldig tot 1 september 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

   Maximaal 1 bon per klant

Geldig tot 1 september 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Enige tijd geleden sprak ik met 
iemand die een aantal maanden in 
Cuba heeft gewoond. Het viel deze 
dame op dat de inwoners die veel 
minder geld, luxe en andere zaken 
hebben die wij hier als vanzelfspre-
kend ervaren, een hele andere kijk 
op het leven hebben. Bij hen is het 
glas snel halfvol. 

Aantal zonuren

Okee, ik kan wel één reden 
bedenken waarom zij een positieve 
inslag hebben, dat moet te maken 
hebben met het aantal zonuren, 
dat hebben wij dan weer een stuk 
minder. In Nederland wordt over 
het algemeen erg snel geoordeeld. 
Als er bijvoorbeeld minder huizen 
worden verkocht of deze huizen 
staan langer te koop dan voorheen, 
dan stort de hele woningmarkt in. 
Of die buurvrouw die zegt dat haar 
zoon geen hypotheek kan krijgen 
door de “crisis”. Voor het gemak 
vergeet ze er bij te vertellen dat 
haar zoon geregistreerd bij het 
BKR ( Bureau Kredietregistra-

tie) in Tiel en met zijn betaalver-
leden nooit een hypotheek zou 
kunnen krijgen, crisis of niet.
Nee, dan die positieve mevrouw 
van Radar, het consumentenpro-
gramma van de grootste familie 
van Nederland, ik krijg haar naam 
mijn strot niet uit, die er altijd maar 
vanuit gaat dat de hele hypotheek-
branche bestaat uit oplichters, 
terwijl er ook velen zijn die net 
als ik met de juiste beroepsethiek 
hun cliënten op de juiste manier 
van dienst zijn. Die jaarlijks een 
aantal dagen verplichte bijscho-
ling volgen op het gebied van de 
belastingwetgeving, toekomstvoor-
zieningen et cetera in het kader van 
het behoud van de  vereiste vergun-
ningen. Kom daar maar eens om 
bij andere beroepsgroepen.

Kentering

Gelukkig is er momenteel een 
kentering gaande in de branche 
waarbij de cliënt een urendecla-
ratie gepresenteerd krijgt door de 
hypotheekadviseur en er gewerkt 

wordt met nettoproducten van de 
bank. Dat wil zeggen dat de rente 
aanmerkelijk lager ligt dan voor-
heen omdat de adviseur niet meer 
wordt betaald door de bank maar 
door de cliënt. Deze manier van 
werken is natuurlijk veel zuiverder 
en vermijdt iedere schijn van mo-
gelijke afspraken met de banken te 
nadele van de klant. Vraag om deze 
manier van werken als u zelf op 
het punt staat om een hypotheek-
advies in te winnen en laat voor u 
doorrekenen of deze urendeclaratie 
 ge oon o  te nemen in de  nan-

ciering) ook voor u zinvol is. 
Ik hoop overigens niet dat die 
mevrouw van Radar de versprei-
ding van deze krant gaat proberen 
tegen te houden via de redactie of 
de uitgever. We hebben recentelijk 
in Utrecht gezien hoe diep je dan 
door het stof moet om je positie als 
eerste burger te mogen behouden. 
Ik hoorde op de radio 
de beste man wel zeven keer zeg-
gen dat het hem speet en dat hij 
met de kennis van nu anders zou 
hebben gehandeld. 
Ik geloof nooit dat zij daar toe in 
staat zou zijn.

Michel van der Steen

Waarom denken wij Nederlanders bijna altijd dat het 

glas halfleeg is terwijl we het net zo goed halfvol kun-

nen noemen? Zit dat  nou echt in onze cultuur en de 

geschiedenis van ons volk? 

Michel van der 

Steen geeft al zo’n 

twintig jaar advies 

over geldzaken. 

Hij is beëdigd hypo-

theekmakelaar, 

maar houdt zich 

ook bezig met pen-

sioenkwesties en 

vermogenszaken.

Lezers die een 

bepaald onderwerp 

graag behandeld 

willen zien, kunnen 

dat laten weten:

indeknip@

deoud-hagenaar.nl

Halfvol of halfleeg

Zijdeschilderen
Iedere donderdagochtend biedt VÓÓR Segbroek 
Ouderenwerk 55-plussers de mogelijkheid om 
de kunst van het zijdeschilderen te beoefenen 
onder leiding van een docent. Zij zal u adviseren 
over de diverse mogelijkheden en technieken. 
Wijkcentrum De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61, 
Den Haag, 10.30-12.30 uur. De kosten bedragen 
€ 48,- per kwartaal. (070) 360 02 37.
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Geboeid zaten wij te kijken naar de 
auto’s, die in de veertiger jaren van 
de vorige eeuw, nog bezienswaar-
digheden waren. Ook de vele trams, 
die toen nog van alle kanten het plein 
passeerden, hadden onze aandacht. 
Ook speelden we op de trappen van 
de twee grote gebouwen van het 
Hoofdbestuur van de PTT aan de 
Kortenaerkade. 
Boven een der hoofdingangen is 
een spreuk gebeeldhouwd, waarmee 
het bedrijf op poëtische wijze haar 
communicatieve doelstelling had 
aangegeven.
 
Het Woord

Boven een der hoofdingangen is 
een spreuk gebeeldhouwd, waarmee 
het bedrijf op poëtische wijze haar 

communicatieve doelstelling had 
aangegeven.

Gesproken of geschreven, leent het Woord

De vleugelen van zijn moeder, de gedachte.

En snelt, verstild, bij dagen en nachten,

Alweegs naar zijn bestemming voort.

Als kind begreep ik uiteraard niets 
van deze strofe en besteedde er toen 
verder geen aandacht aan.
Voorts had i  er toen geen flau  ver-
moeden van, dat ik ooit vanaf mijn 
zeventiende jaar, meer dan 41 jaar 

lang, bij twee onderdelen van het 
PTT-bedrijf, mijn brood en pensioen 
zou gaan verdienen.
 
Zoals bekend, was het Staatsbedrijf 
der PTT, dat ressorteerde onder het 
toenmalige Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, een omvangrijke organi-
satie met duizenden medewerk(st)ers 
verspreid over het gehele land.
Naast de Post-, Telefoon- en 
Telegraafdienst ressorteerde 
onder de PTT ook de Gelddiensten: 
Rijkspostspaarbank(RPS), Post-
cheque-en Girodienst (PCGD) en de 
Dienst Omroepbijdragen (DOB)
Het Hoofdbestuur (de Centrale 
Directie) had jarenlang haar zetel in 
Den Haag. Zoals vermeld, gevestigd 
aan de Kortenaerkade (nr.12). 

Telegrambesteller

Na een paar andere baantjes, trad 
ik op 1 december 1952, bij het 
Telegraafkantoor in dienst als 
telegrambesteller. Voor een salaris 
van fl. ,- er ee , ezorgde i , 
met nog circa zestig collega’s, in alle 
weersomstandigheden, zes dagen per 
week, de telegrammen en expresse-
rieven. anvan eli  er ets en 

later per Solex. 
Het was in een periode, dat het 
telegraafverkeer haar grootste piek 
beleefde na de tweede wereldoor-
log. Omdat toen nog lang niet elk 
gezin over een telefoonaansluiting 
beschikte, werden in de vijftiger 
jaren, circa 8 miljoen telegrammen 
verwerkt. Bijzonder druk was het in 
de eerste weken na 1 februari 1953 
toen ons land werd geteisterd door 

de watersnoodramp (ruim 1.800 
doden). In de seinzaal, waar toen ook 
nog werd gewerkt met Morsetoestel, 
ratelde onophoudelijk de telex. De 
estellers verrichtten o  ets, sole  

en motor, dag en nacht, met vele 
overuren, hun taak. Het Telegraaf-
kantoor was toen gevestigd in het 
hoofdpostkantoor in de Prinsenstraat 
(ingang Nobelstraat).

Naar Arnhem

Na 1955 maakte ik de overstap naar 
de Postcheque-en Girodienst. Het 
Centrale Girokantoor was destijds 
gevestigd aan het Spaarneplein 2. In 
die tijd werden de opdracht stromen 
(giro- en stortingsbiljetten cheques 
et cetera) nog grotendeels handmatig 
verwerkt. In het kantoor werkte toen 
circa 5.000 ambtenaren. 
De medewerk(st)ers die betrokken 
waren bij het verwerken van de 
opdrachten moesten hard werken 
(vaak in overuren), om de 700.000 
rekeninghouders van dienst te zijn. 
Er was steeds een chronisch tekort 

aan personeel. Dit leidde er toe, dat 
de medewerk(st)ers ook in onder 
meer Rotterdam, Leiden en Delft 
werden geworven.
Later werd zelfs uit de verder afge-
legen provincies, personeel gezocht, 
dat tegen pension- en reiskostenver-
goeding werd gecontracteerd. Toen 
dit uiteindelijk nog onvoldoende 
soelaas bood, werd in de zestiger 
jaren een tweede girokantoor in 
Arnhem geopend. Inmiddels had 
de computer de automatisering van 
het giroverkeer mogelijk gemaakt, 
waardoor het personeelprobleem 
grotendeels was opgelost. In 1967 
verliet ik Den Haag om mijn werk 
voort te zetten bij het Girokantoor 
Arnhem, de plaats waar ik nu nog 
steeds woon.

Privatiseringswoede

Zoals bekend mag worden veronder-
steld, is vooral in de jaren tachtig, 
ons land in de ban geraakt van een 
privatiseringswoede. Toen is de 
teloorgang van het eens zo machtige 
PTT-bedrijf in gang gezet. Wel werd 
nog eerst besloten de Centrale Direc-
tie naar Groningen te verplaatsen. 
Hoe het verder is gegaan met de 
PTT is algemeen bekend. 
Gelukkig was daar nog over het 
PTT-Museum in Den Haag, dat de 
herinnering aan het eens zo flore-
rende staatsbedrijf levendig kon hou-
den. Ik zeg met opzet “was”, want 
ook de naam van het nu zelfstandig 
opererende museum kon of wilde de 
aanduiding PTT niet meer voeren. 
Zo moeten de nieuwe generaties er 
weet van hebben, dat de in beeld ge-
brachte geschiedenis van de PTT te 
vinden is in het Museum voor Com-
municatie in Den Haag. Waarmee 
de naam PTT langzamerhand wordt 
gewist uit het collectief geheugen. 
Het “gesproken en geschreven 
woord” heeft dus inmiddels andere 
wegen gevonden om “alweegs naar 
haar bestemming voort te snellen”. 
Ook de nog bestaande panden aan 
de Kortenaerkade hebben een andere 
bestemming gekregen.
Hopelijk houden deze gebouwen, 
waarvan de trappen en portalen, in 
mijn jeugd nog, dienst deden als 
speelplaatsen, de tastbare herinnerin-
gen aan mijn broodheer levendig. 

Willem J. van ’t Oosten

Van Den Haag naar Arnhem: 41 jaar in dienst bij het PTT-bedrijf

De teloorgang van een 
florerend staatsbedrijf
Als kind speelde ik met mijn vriendjes uit de Trompstraat dikwijls op de trappen van het OLVEH-

gebouw aan het Piet Heinplein. Ook had je vanaf deze plek een mooi uitzicht over het plein. Links 

de Kortenaerkade met zijn schuin begroeide kadekant, met aan de overkant van het water de Hoge 

Wal met de Koninklijke Stallen. Voor je de Toussaintkade met in de verte de grote kerk, toen nog 

met zijn gietijzeren ‘slaapmuts’.

Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen. Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

De meeste mensen boven de zestig hebben een bril nodig en vaak met dure 
varifocale glazen. Bij Specsavers houden we hier rekening mee. Professionele 
oogzorg moet volgens ons immers betaalbaar blijven. Als 60-plusser krijgt u bij 
aankoop van een montuur vanaf 99.- maar liefst 50% korting op PENTAX stand-
aard varifocale glazen! Loop eens binnen of maak vandaag nog een afspraak 
voor een gratis professionele oogtest.

“EEN OPTICIEN DIE JE AOW 
ER DOORHEEN JAAGT? 
DAAR ZAKT JE BRIL VAN AF!”
GA TOCH METEEN NAAR SPECSAVERS

60-plussers

50%
KORTING

op varifocale glazen

Specsavers Den Haag Spuistraat 
Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat)
070 356 2312

- Het OLVEH verzekeringsgebouw aan het Piet Heinplein van de legendarische architect

 Jan Wils. Het werd in 1969 afgebroken (Foto: Wikimedia Commons). -

- Begin van de 

afbraak van de giet-

ijzeren ‘slaapmuts’ 

van de Grote Kerk 

in 1951. Het enorme 

gewicht van de muts 

bleef namelijk maar 

scheuren veroorza-

ken in de toren zelf.

In vroeger tijden had 

de toren, die een 

omloop heeft, trou-

wens een belangrijke 

functie voor de veilig-

heid van de stad, 

die immers geen 

vestingwerken heeft. 

Maar het ging niet al-

leen om gevaar van 

buiten, ook werden 

de torenwachters die 

elke nacht dienst de-

den, een belangrijke 

functie bij het oog 

houden op brand in 

Den Haag. Om het 

half uur moesten 

de wachters ‘hoog 

van de toren blazen’’ 

met een klaroen, 

ten teken dat ze niet 

in slaap waren geval-

len. In 1702 werd de 

toren zelf trouwens 

door bliksem en 

brand getroffen. -



‘...zomaar een zondag op visite in 
een verzorgingshuis in Den Haag, 
luisteren naar persoonlijke verhalen 
of kijken naar een persoonlijke video 
en vragen stellen aan mensen met de 
gemiddelde leeftijd van 90 jaar oud...’ 
Zo omschrijft Het Vijfde Bedrijf 
het project ‘Op Visite!’ Het is een 
liefdevol theaterproject dat niet op een 
bühne plaatsvindt, maar midden in de 
samenleving. In een tijdsbestek van 
anderhalf uur ontmoet u vier bewoners 
van een Haags verzorgingshuis. Deze 
ouderen ontvangen u persoonlijk in 
het decor van hun eigen woning. Daar 
laten zij u iets horen, zien of voelen uit 
hun leven. Niet hun ouderdom staat 
dus centraal, maar juist hun leven – hét 
leven. U krijgt verhalen te horen over 
‘belangrijke beslissingen, gevaarlijke 
situaties en prachtige overwinningen’. 
‘Op Visite!’ wil een intieme minido-
cumentaire over mensenlevens en de 
herinnering daaraan zijn. Hagenaars, 
Hagenezen en Scheveningers zijn daar-
bij allen van de partij en maken samen 
een bijzondere, niet te missen theatrale 
belevenis.‘Op Visite!’ is een nieuw 
project dat in mei 2009 alleen in Den 
Haag te zien is. Er zijn vier voorstel-
lingen (waarvan de eerste al is geweest 
- maar we noemen hem toch even):

Zondag 10 mei j.l.: 

Het Uiterjoon 

‘Uiterjoon’ heeft te maken met de zee-
visserij. Als vroeger bij de haringvis-

serij de vleet van zo’n 120 netten bijna 
was binnengehaald, verscheen het 
laatste baken: het Uiterjoon. Een teken 
dat het zware werk bijna was gedaan 
en men spoedig van een welverdiende 
rust kon gaan genieten... 
Dit verzorgingshuis kijkt ook uit op 
de haven en over zee. Hier wonen de 
echte Scheveningers! 90% van hen is 
in de buurt opgegroeid of heeft zelfs 
op de school gezeten waar nu het Ui-
terjoon staat. Verhalen over de visserij, 
de klederdracht en de Keizerstraat 
zullen langskomen.
Woonzorgcentrum Het Uiterjoon, 
Vissershavenstraat 227, Scheveningen, 
15.00 uur. 

Zondag 17 mei: 

Jonker Frans

Zorgcentrum Jonker Frans ligt in de 
multiculturele wijk Regentes-Valken-
bos. Kinderen spelen op het Newton-
plein in de rekken en ouderen kijken 
op hen uit.
Ook Jonker Frans zelf biedt een 
grote variëteit aan achtergronden en 
levensverhalen. Afrikanen, Nederlan-
ders en Surinamers zijn van de partij.
Hun verschillende achtergronden 
en levensgewoontes kleuren deze 
theaterroute. Pianospel en gitaargeweld 
worden verzorgd door de vrijwilligers 
van het Jonker Frans. Multiculti op z’n 
oud-Haags!
Florence, locatie Jonker Frans, New-
tonplein 100, Den Haag, 15.00 uur.

Zondag 24 mei: 

Willem Drees

Zorghuis Dr. Willem Drees is een 
levendig maar ook gemoedelijk 
woonzorgcentrum in de Bomenbuurt, 
waar de bewoners de haast van de 
maatschappij met hun eigen rustige 
tempo buitensluiten. Beneden in de 
recreatiezaal wordt gekaart, gesjoeld 
of gewoon gekletst. Een groepje 
heren speelt een potje biljart met een 
biertje erbij. Op de bank bij de receptie 
worden politieke discussies gevoerd. 
En voor de ingang is het een komen en 
gaan van zonaanbidders. U zult hier 
uiteenlopende mensen ontmoeten, met 
een eigen kijk op de wereld, verras-
sende interesses en met fantastische 
prestaties achter de rug.
Zorghuis Dr. Willem Drees, Morse-
straat 19, Den Haag, 15.00 uur.

Zondag 31 mei: 

Rivierenbuurt

Tussen de stations CS en HS ligt het 

woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Dit 
verzorgingshuis wordt bevolkt door 
mensen die vaak al jaren in deze oude 
Haagse wijk wonen. Een aantal van 
hen is Hagenees in hart en nieren; 
anderen komen juist uit de Chinese 
Haagse gemeenschap of zijn van een 
andere culturele achtergrond. Het huis 
is een open, gemoedelijke plek, waar 
mensen elkaar graag ontmoeten naast 
de vogelkooi in de hal. Er wonen 
bijzondere mensen die vooral vol 
verhalen zitten over hoe het er vroeger 
in Den Haag aan toe ging... .
Woonzorgcentrum Rivierenbuurt, 
Christoffel Plantijnstraat 3, Den Haag, 
15.00 uur.

Reserveren

Het aantal plaatsen bij deze voorstel-
lingen is beperkt, dus snel reserveren is 
aanbevolen. Dat kan via de reserve-
ringslijn van Het Vijfde Bedrijf, 06 14 
65 47 68, of via
reserveren@hetvijfdebedrijf.nl.

ACTUEEL 

Theater langs, door en bij ouderen thuis op hun verzorgingsplek

Op visite! met vier voorstellingen

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda
Dinsdag 19 mei:

Hoe doe jij dat nou?

Ontmoetavond van MEE Zuid-Hol-
land Noord rond het thema ‘PGB! 
Hoe doe jij dat nou?’
Mensen met een beperking en hun 
betrokkenen kunnen in een informele 
sfeer met elkaar in contact komen en 
ervaringen uitwisselen, in dit geval 
rond het Persoonsgebonden Budget 
(PGB). Medewerkers van MEE Zuid-
Holland Noord kunnen op informele 
wijze uw vragen beantwoorden. Een 
aantal ervaren PGB-houders zal 
hun ervaringen met u delen over 
de keuze voor een PGB, de on-
dersteuning en hobbels daarbij, de 

(salaris)administratie en verantwoor-
ding en andere aspecten. Daarna is er 
gelegenheid om te reageren en vragen 
te stellen. Wijkcentrum Bouwlust, 
Eekhoornrade 215, Den Haag, 20.00-
22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, 
informeel samenzijn tot 22.30 uur. 
Toegang gratis, aanmelding niet no-
dig. Informatie bij Annemieke van den 
Berg, Wietske de Kat en Margriet van 
Kerkwijk van MEE ZHN regio Den 
Haag, (070) 312 31 23, óf Edward de 
Bruin van de RFvO, 06 22 93 87 18. 

Dinsdag 19 mei:

Moderne techniek

‘Ouder worden met moderne techniek’ 

Samen met wijk- en dienstencentrum 
De ennen erg organiseert af er een 
informatiemiddag over het omgaan 
met mobiele telefonie en de computer. 
U krijgt uitleg over het gebruik van de 
computer en u kunt zich inschrijven 
voor een computercursus. WoonZorg-
Park Loosduinen, Willem III straat 36, 
14.00-16.00 uur. U kunt zich opgeven 
bij het Servicebureau, tel. 0800-723 
34 37.

Maandag 25 mei:

Seniorendag

Leidschenveen

Met informatie over interessante en 
belangrijke zaken voor senioren, zoals 

bijzondere voorzieningen, huisves-
ting en gezondheidszorg; diverse 
workshops over bijv. bewegen voor 
senioren (waaraan ook actief kan 
worden deelgenomen); en ontspan-
nend entertainment.
Voormalige OBL-keet, Zoetermeerse 
Rijweg 893, 13.00-17.00 uur. Ge-
organiseerd door de Stichting Boog 
(stedelijke organisatie voor samen-
levingsopbouw) en Stichting VOOR 
Welzijn.

Zaterdag 6

en zondag 7 juni:

Haagse 55+ Dagen

De Haagse 55+ Dagen van CIPO, in 

het Atrium van het Stadhuis aan het 
Spui.
Met een informatiemarkt, Doemarkt, 
Verwen-, Zorg- en Preventie Boule-
vards en een spetterend nostalgisch 
podium met onder meer Bonnie St. 
Clair, deelnemers aan het Oude-
ren Songfestival, een modeshow, 
volksdans & popkoor en de spectacu-
laire lancering van de nieuwe Haagse 
maaltijdregeling voor ouderen!

Meer activiteiten?

Surf op internet met regelmaat naar

www.cipo.org
Een wekelijks geactualiseerde 

agenda voor de oudere hagenaar!

CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 18

INFORMATIE:

Gezocht: 65-plussers
voor interviewproject
De Unie KBO werkt mee aan een Euro-
pees project, dat ernaar streeft 65-plus-
sers langer thuis te laten wonen. Doel 
van dit project is inzicht te krijgen in het 
woongedrag van 65-plussers wanneer zij 
gebruikmaken van (technische) hulpmid-
delen in en rondom huis. Voor een inter-
view ten behoeve van dit project is de 
Unie KBO op zoek naar 65-plussers die 
kampen met een van de volgende aan-
doeningen of ziekten: hoge bloeddruk, 
bronchitis, astma, reuma, diabetes, hart-
problemen, artrose, migraine, allergie, 
huidproblemen, botontkalking, kanker, 
oogziekten: glaucoom-maculadegenera-
tie, gehoorproblemen of een maagzweer. 
Zij kunnen het project helpen met hun 
ervaringen. Een interview daarover 
wordt dan gehouden bij u thuis of op een 
locatie naar keuze, in de periode mei-juli 
2009. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur. 
Als dank ontvangt u een kleine attentie. 
Wilt u zich aanmelden of iets vragen? 
Neem dan contact op met Til Sanders of 
Rob Knipping via tel. (073) 612 34 75.

Boodschappenhulp
voor 55-plussers

Ouderenwerk VOOR Segbroek biedt 
u, als u om wat voor reden ook niet 
meer zelf boodschappen kunt doen, 
een boodschappendienst. Wekelijks 
komt een vaste vrijwilliger langs die 
boodschappen doet in een afgesproken 
supermarkt. Ook biedt het ouderenwerk 
de klussendienst 55+, voor kleine klusjes 
in en rond het huis, en de computerbege-
leidingsdienst55+ voor antwoorden op 
al uw vragen op het gebied van e-mail, 
internet en andere computerzaken. Voor 
meer informatie kunt u bellen met wijk-
centrum de Lijsterbes, (070) 360 0 237.

Theater in een verzorgingshuis, met de bewoners ervan in de 

hoofdrol: het is bepaald geen alledaagse culturele uitstap. 

Theatergroep Het Vijfde Bedrijf doet het en bewijst eens te 

meer dat we in Den Haag voor niets weglopen als het om ou-

deren gaat. ‘Op Visite!’ is een echt theaterproject op locatie, 

waarin de oudere mens centraal staat.

www.cipo.org
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

Erf- en schenkingsrecht

Stiefvader 

bezit twee huizen

Ik heb twee kinderen uit een eerdere 

relatie en ben inmiddels twaalf jaar 

getrouwd met een man die twee 

huizen bezit. Wat erven mijn kinderen 

als ik kom te overlijden?

Indien u overlijdt, hebben uw (eigen) 
kinderen  - als er geen testament 
is dat anders bepaalt – volgens het 
wettelijk erfrecht alleen recht op 
hun deel uit uw nalatenschap in 
de vorm van een vordering op de 
langstlevende (uw echtgenoot dus). 
En uw nalatenschap is weer de helft 
uit uw huwelijksboedel met uw 
echtgenoot. We gaan er hierbij vanuit 
dat er geen sprake is van huwelijkse 
voorwaarden waarmee het vermogen 
van uw partner is afgezonderd van de 
huwelijksboedel waarvan u voor de 
helft eigenaar bent. Kinderen erven 
dus niet van hun stiefvader, tenzij hij 
de kinderen heeft geadopteerd of in 
een testament heeft vastgelegd dat zij 
als kinderen mede erfgenaam zijn!

Te laat op de hoogte van 

overlijden nicht

Mijn zus en ik hadden regelmatig 

contact met onze nicht, een weduwe 

van 83 jaar en lang alleenwonend. 

Wij zijn de enig overgebleven naaste 

familie van haar. Tot onze verbijste-

ring vernamen wij dat zij in augustus 

2008 is overleden. Haar huis is 

volledig ontruimd. De woning staat 

niet meer op haar naam. Zij had een 

dochter, maar die was daarvoor al 

overleden. Haar schoonzoon heeft 

kennelijk niet het fatsoen opgebracht 

de naaste familie over dit overlij-

den te berichten. Wij zijn daarover 

verdrietig. Had hij niet de plicht ons 

daarvan in kennis te stellen?

Dit is zo’n geval waarin uzelf wat in-
tensiever contact had moeten houden 
bij leven van uw nicht. We nemen 
aan dat uw nicht ook geen testament 
had opgesteld waarin u genoemd 
werd als erfgenaam. 
Als u wettelijk erfgenaam zou zijn, 
had de regelaar van haar nalaten-
schap met u contact moeten opne-
men. Is er echter geen sprake van 
een nalatenschap (of bijvoorbeeld 
alleen wat oude spulletjes van weinig 
of generlei waarde) dan is de door 
u genoemde persoon, die kennelijk 
de afwikkeling heeft gedaan, niet 
verplicht u op de hoogte te stellen. 
Zeker niet als er andere erfgenamen 
zijn die voor u komen! 
U schrijft ook over een woning die 

niet meer op haar naam staat. Was 
dat een huurhuis of een eigen woning 
met vrije waarde? Is dat laatste het 
geval, dan zou u toch zelf verder wat 
moeten proberen uit te zoeken.
Als u vermoedt dat er ‘gefraudeerd’ 
of ‘gesjoemeld’ is ten koste van u, 
moet u een advocaat inschakelen. 
Maar ook daar moet u natuurlijk 
goed beslagen ten ijs komen.

Sociale voorzieningen

Ontslag op komst 

in relatie tot WIA

Bij ons bedrijf worden tien tot twaalf 

mensen ontslagen. Ik ben 51 jaar 

en heb er 21 jaar in vaste dienst 

gewerkt. Als ik een bedrag mee 

krijg, zou ik meer dan de helft aan 

de belasting moeten afdragen. Klopt 

dit? Ik ben ook al twee jaar ziek en 

kom waarschijnlijk in juni in de WIA. 

Kunnen ze mij ook om die reden 

ontslaan?

Als u wordt ontslagen en het bedrijf 
heeft nog voldoende middelen, dan 
geldt de zogenoemde kantonrechters-
formule. Dat betekent in uw geval 
een ‘gouden handdruk’ van circa 25 
maandsalarissen. Waarschijnlijk op 
basis van uw laatste maandsalaris, 
maar het kan ook zijn - afhankelijk 

van het sociaal plan - dat rekening 
wordt gehouden met uw vroegere 
verdiensten.

Als u dat in één keer laat uitkeren, 
betaalt u het toptarief van de belas-
ting (schijf van 52 procent). Daarom 
is het gebruikelijk dit bedrag via een 
stamrechtuitkering over een aantal 
jaren te laten uitsmeren (bijvoorbeeld 
als aanvulling op de WW), want dan 
valt u waarschijnlijk in een lagere 
belastingschijf.
In uw situatie is het nog wat gecom-
pliceerder doordat u in de ziektewet 
zit en in juni in de WIA (Wet werk 
en inkomen naar arbeidsvermogen) 
komt. Bij een reorganisatie speelt dit 
geen rol. 
Mensen die worden ontslagen, 
moeten volgens bepaalde formules 
worden geselecteerd. Ook zijn er nog 
allerlei andere voorwaarden voor 
rechten op WIA, WW, vut/prepensi-
oen, enz.

We kunnen u verder geen raad geven, 
omdat het dan wel een erg individu-
eel advies wordt. Het zou in uw geval 
verstandig zijn geweest als u lid zou 
zijn van een vakbond die ook de 
individuele belangen van hun leden 
behartigt. 

Algemene kwesties

Bron vermelden 

op seniorweb

Ik zit in een groep van het seni-

orweb waarvoor je moet betalen. 

Af en toe stuur ik een verhaal op 

naar die groep. Maar dan krijg 

ik een e-mail terug dat ik de bron 

moet vermelden. Volgens mij is het 

seniorweb niet openbaar en hoef ik 

niet de bron te vermelden. Weet u 

hoe het zit?

Het seniorweb is voor leden een 
zogenoemde gesloten internetorgaan 
voor uitwisseling van informatie. In 
het reglement kunt u terugvinden 
wat u wel en niet mag doen. Als u 
van een andere bron gebruik maakt, 
is het wel gebruikelijk (en als er 
auteursrechten op zitten zelfs ver-
plicht) naar deze bron te verwijzen.
In feite geldt dat ook voor een 
gesloten web. Zie het maar als een 
verjaardagspartij: daar vertelt u ook 
dat u dit of dat hebt gelezen in dit of 
dat blad, rapport, enzovoorts.
Alleen als u een heel eigen stuk 
maakt, waarbij u geen gebruik 
maakt van letterlijke informatie 
van een derde, hoeft u geen bron te 
vermelden.

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’.

Moeten ouders die hun kinderen laten opvangen door opa’s en oma’s daarvoor subsidie krijgen? Deze zeer sjoemelbare regeling wordt uitgekleed. 
Daarover gaat deze keer onze rubriek. En we komen nog even kort terug op het vervelende ‘aansmeren’ per telefoon. Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Passen op de kleinkinderen moet zónder subsidie

Zoals we in de vorige De Oud-Hage-
naar al meldden, is er een onbekend 
aantal grootouders dat in samen-
werking met ouders van kinderen 
gebruik maakt van de mogelijkheden 
mee te eten uit de overheidsruif voor 
kinderopvang. Terwijl ze vóór 2007 
uit liefde en gezelligheid – zonder 
enige  nanci le tegemoet oming - 
op hun kleinkinderen of de kinderen 
van hun kennissen pasten. Mis-
schien zetten we het te zwaar aan 
als we stellen dat de mensen wat al 
te gemakkelijk de mogelijkheid tot 
sjoemelen wordt geboden. Feit is dat 
ouders van 212.000 kinderen (een 
derde van alle opgevangen kinderen, 
waarmee in totaal 2,7 miljard euro 
aan belastingvoordeel is gemoeid) 
in de afgelopen jaren een beroep 
hebben gedaan op de regeling voor 
gastouders. Dat kan vanaf 2010 

alleen nog als het of  ci le gastou-
derschap formeel en professioneel 
is. De opa’s en oma’s zullen dus aan 
bepaalde eisen (zoals de inrichting 
van het huis) moeten voldoen, willen 
de ouders van de kinderen nog recht 
krijgen op subsidie. De hele regeling 
blijft ons inziens een monstrum, 
nauwelijks controleerbaar en zeer 
fraudegevoelig. 

Praktijk
Met een voorbeeld uit de praktijk 
geven we aan hoe in deze kwestie 
handige ouders  subsidie voor hun 
kinderen kunnen losweken als zij 
hen onderbrengen bij hun opa’s en 
oma’s of andere gastouders. 
Neem ouders van twee kleine 
kinderen waarvoor men vanwege 
hun banen opvang zoekt. Men kan 
daarvoor naar de of  ci le indero -

vang; dan krijgt men per kind 
per uur opvang een aardig belasting-
voordeel, afhankelijk van de hoogte 
van hun inkomen. Men kan ze echter 
sinds 2007 ook bij de grootouders 
onderbrengen en daarvoor tóch het 
 scaal voordeel thans ma imaal  

euro per uur) genieten.
In wezen moeten de ouders aan de 
grootouders of andere opvangouders 
een uurtarief betalen (doorgeven van 
het belastingvoordeel dus).
Sjoemelen kan doordat opa’s en 
oma’s tegen hun kinderen zeggen, 
‘laten wij maar gezellig op jullie 
kinderen passen als jullie aan het 
werk zijn en hou zelf maar het belas-
tingvoordeel’. 

Fraudegevoeligheid
Afgezien van de vraag of je grootou-
ders voor de oppas op hun klein-
kinderen überhaupt een vergoeding 
moet geven, is dit het fraudege-
voeligste aspect aan de regeling. 
Want we mogen toch aannemen dat 
grootouders met plezier voor hun 
kleinkinderen willen zorgen en dat 
daarvoor de (werkende) ouders van 
deze kinderen niet hoeven te worden 
gesubsidieerd.
 Aan deze hebberigheid moet zo snel 
mogelijk een einde worden gemaakt. 
Als ouders zonodig mét belasting-

voordeel hun kinderen willen onder-
brengen, moeten ze maar naar een 
of  ci le cr che orden ge racht.
 
Infofilter wettelijke basis
In De Oud-Hagenaar van 31 maart 
hebben we uitgebreid aandacht 
besteed aan de opdringerige tele-
foontjes – ook aan ouderen – om 
producten of diensten aan te smeren, 
vaak tijdens etenstijd.
Daartegen kun je je wapenen door 
je telefoonnummer voor deze vorm 

van telemarketing te blokkeren bij 
de e site .info  lter.nl. er 
telefoon kan dat ook via
0900 666 10 00.
Er waren echter wat cowboybedrij-
ven die zich niks van dit antibelbe-
stand aantrokken.
Vanaf 1 oktober is dit loket wettelijk 
vastgelegd, waardoor overtreders 
een ma imale oete van .  
euro kunnen krijgen.

Hans Roodenburg

De opa’s en oma’s die informeel op hun kleinkinderen en/of 

andere kinderen passen worden vanaf 2010 niet meer indirect 

– via de ouders van de kinderen - gesubsidieerd. Ouders van 

kinderen kunnen nog wel een fiscale vergoeding (tot vijf euro) 

per uur krijgen als zij hun kinderen bij een daartoe opge-

leide gastouder onderbrengen. Onderbrengen in een officiële 

crèche blijft fiscaal het gunstigst. Het kabinet heeft besloten 

de bestaande ruimhartige regeling voor kinderopvangsubsidie 

te beperken. In de praktijk blijkt de regeling namelijk fraude-

gevoelig, vooral als er sprake is van informele opvang (door 

opa’s en oma’s, andere familie of kennissen).
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In het Rijswijks Historisch Informatiecentrum

Molens in Zuid-Holland

In Bibliotheek Rijswijk staat t/m maandag 1 juni 
2009, de tentoonstelling “Molens in Zuid-Hol-
land”. De tentoonstelling wordt beschikbaar 
gesteld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland en 
is tijdens de openingstijden te bezichtigen in 
het theater van de bibliotheek, aan het Generaal 
Eisenhowerplein 101 in Rijswijk (telefonisch 070 
– 3948808).
Op woensdag 27 mei, tussen 14.00 en 16.00 
uur, worden er ‘Molenactiviteiten’ voor de jeugd 
georganiseerd. Leuk voor een bezoek samen met 
de kleinkinderen.

Windenergie

In de tentoonstelling wordt op zestien panelen 
een veelzijdig beeld van de Zuid-Hollandse 
molens geschetst. Aan de orde komen onder meer 
de geschiedenis ervan, de verschillende typen en 
hun functies en werking. Daarbij wordt duidelijk 
welke belangrijke rol deze op gratis ‘windenergie’ 
draaiende ‘machines’ in de vroege Hollandse wel-
vaart speelden. Molens maalden niet alleen het 
graan tot meel en het water uit onze polders, maar 
maakten het ook mogelijk dat hier gemakkelijker 

houten schepen konden worden gebouwd. Een 
direct gevolg daarvan was dat de Republiek der 
Verenigde Nederlanden over een grote oorlogs-, 
vissers- en handelsvloot kon gaan beschikken en 
dat overzeese handel met verre landen als China 
mogelijk werd. Moderne elektriciteitopwekkende 
windmolens maken duidelijk dat het principe van 
molens onderzoekers tot op de dag van vandaag 
inspireert.

Molendriegang

Uiteraard wordt ook ingegaan op het leven in en 
om de molens en wordt aandacht geschonken aan 
enkele bijzondere Zuid-Hollandse molencom-
plexen. Het bekendst zijn hier wellicht de negen-
tien poldermolens bij Kinderdijk, dat enkele jaren 
geleden door de UNESCO tot Werelderfgoed is 
verklaard en waar jaarlijks honderdduizenden 
toeristen op af komen. Ook spreken de vijf grote 
Schiedamse Brandermolens (vroeger stonden 
er twintig) waarin graan voor de plaatselijke 
jeneverindustrie werd gemalen altijd sterk tot de 
verbeelding, evenals de fraaie Molendriegang 
Leidschendam. 

Conservatie

Daarnaast wordt in beeld gebracht wat er zoal 
voor nodig is om het Zuid-Hollandse molenbezit 
in stand te houden. Om te voorkomen dat er nog 
meer verdwijnen en de resterende molens niet 
alleen bouwkundig goed worden onderhouden, 
maar ook voldoende ruimte hebben om vrij in de 
wind te kunnen draaien, spannen velen zich in. 
Alleen al in Zuid-Holland zorgen vijfenveertig 
organisaties er voor dat molens onderhouden 
worden, dat zij draaien en malen en zoveel 
mogelijk voor het publiek toegankelijk zijn. Het 
provinciale bestuur van Zuid-Holland koestert 
zi n  molens en ondersteunt ze zo el nancieel 

als door middel van deskundige begeleiding bij 
onderhoud en restauraties. De tentoonstelling 
maakt duidelijk dat alle zeilen moeten worden 
bijgezet om het Zuid-Hollandse molenbezit in 
goede conditie te houden en dat dit een zaak van 
ons allemaal is.

Molens zijn bepalend voor het ‘Hollandse landschap’ en voor de Nederlandse identiteit. 

Het zijn unieke onderdelen van ons culturele erfgoed en worden internationaal gezien als 

Hollands beeldmerk bij uitstek. Van de 1.200 molens die Nederland tegenwoordig nog telt 

staan er ongeveer 225 in Zuid-Holland, die daarmee de grootste molenprovincie’ van het 

land kan worden genoemd.

- De uit 1621 daterende poldermolen De Vlieger, een pronkstuk van Voorburg – met een eigen beheersstichting en mooie 

website www.molendevlieger.nl (Foto: Erfgoedhuis Zuid-Holland). -

- De korenmolen Windlust in Wassenaar, die voor het 

eerst al in een akte uit het jaar 1406 wordt vermeld (Foto: 

Erfgoedhuis Zuid-Holland). -
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Veronica-boordtechnicus Johan van der Kolk & de

Gouwe ouwe tijd van z’n leven 
Johan van der Kolk is een oud boordtechnicus van Radio Veronica, op 11 oktober 1950 geboren in Emmen, maar 

getogen in Den Haag. Hij groeide op in een warm gezin met zeven broers en vier zussen. Het gezin verhuisde naar Den 

Haag toen Johan twee jaar oud was. Na de kleuter- en lagere school ging Johan naar de LTS en wilde uiteindelijk tim-

merman van beroep worden, maar het liep gewoon anders ... .
Jaap Schut

Johan is naar eigen zeggen geboren in het 
meest ideale jaar 1950, waardoor hij bewust 
de jaren ‘60 en ‘70 heeft meegemaakt. Hij 
had op z’n zestiende een Puch en werkte bij 
Fritz Al (ook al zo’n beroemde Hagenaar) als 
beveiliger bij vele muziekevenementen.
Begin 1970 kwam Johan via zijn zwager Pe-
ter Dijkman, die bij het Scheveningse bedrijf 
Ina Radar Installaties werkte, in contact met 
José van Groningen, die aan boord van het 
zendschip de Norderney hoofd boordtechni-
cus was.
José vroeg: “Weet jij iemand die het vak 
van boordtechnicus wil leren?” Johan, toen 
negentien jaar, had wel zin in een avontuur en 
dacht nou dat is wel wat voor mij en ging met 
een proeftijd van een maand aan boord aan de 
slag, wat inhield één week op en één week af.

Rederij De Ruiter

Johan meldde zich in Scheveningen haven, 
hoek Zeesluisweg / Dr. Lelykade, bij het 
kantoor van Rederij de Ruiter. Deze rederij 
behartigde alle belangen van Veronica, waar-
onder papieren voor de douane, want alles 
moest ingeklaard worden. Het was tevens de 
opstapplaats naar het schip.
De proeftijd was nodig omdat men toch 
moest wennen aan het leven aan boord van 
een schip; er zijn er geweest, die het na een 
week al voor gezien hielden. Een week zee-
ziek ging niet in je koude kleren zitten. Maar 
Johan had het al gauw door en dit kwam 
mede door de verzorging, want die was dik 
in orde.
Johan werd als vaste Veronica medewerker 
aangenomen en met José van Groningen als 
leermeester ontwikkelde hij zich tot een tech-
neut van onder meer het maken van jingles en 

het snijden en plakken van de geluidsbanden. 
Als het slecht weer was en de bevoorrading 
daardoor niet op tijd kon worden binnenge-
haald was Johan vaak in de nachtelijke uren 
ook als DJ achter de draaitafels te vinden, 
want er moest wel muziek gedraaid worden. 

Fanmail

Het leven aan boord was met mooi weer net 
vakantie, beetje werken, beetje vissen op 
makreel, beetje zonnen.
 o  het leren etsen en drin en aan oord 
was een onderdeel van het leven, want ja 
alles aan boord was taxfree.  
De boordploeg van Johan bestond uit twaalf 
collega’s, een kapitein, een stuurman, drie 
matrozen, vier man techniek, een nieuwsle-
zer, een kok en een machinist.
Dat Johan als geluidstechnicus zeer geliefd 
was bij de vele luisteraars bleek uit de grote 
fanmail, die Johan maandelijks kreeg. Dit 
leidde vaak tot verbijstering bij de andere 

ploeg met een kreet van … hoe doe jij dit?
Dat het leven aan boord ook een keerzijde 
had kwam vaak tot uiting door het ruwe 
gedrag van de Noordzee; wat kon het spoken 
zeg … .
Bij heftig weer was het vaak met gevaar voor 
eigen leven de bevoorradingen binnen halen. 

i  aflossingen moest er soms o  het uiste 
moment gewoon gesprongen worden als het 
bevoorradingsschip de Ger-Anna langszij 
kwam. Maar met storm gebeurde het ook dat 
er niet werd afgelost, dan moest er langer aan 
boord gebleven worden, wachtend op beter 
weer. 

Drive-in Show

Maar met mooi weer was het vaak feest 
aan boord en op het dek. Dan kwamen de 
Veronica diskjockeys, de aandeelhouders en 
medewerkers een dagje vanuit Hilversum (uit 
de landstudio) naar Scheveningen haven. Met 
een privé jacht kwamen ze langszij om zo aan 
boord te stappen.
In de jaren dat Johan week op, week af op het 
schip werkte was hij in de weken die hij aan 
wal doorbracht vaak te vinden als techneut 
bij de door het land trekkende Veronica 

Drive-in Show. Ook maakte hij deel uit van 
het Veronica voetbalteam en heeft hij veel 
legendarische wedstrijden meegemaakt met 
vele bekenden uit de sport, de muziek- en 
omroepwereld, zoals Frits Barend en Henk 
van Dorp,.

Bij de stranding

Tijdens de stranding van de Norderney op het 
Scheveningse strand in april 1973 was Johan 
aan wal. Maar na het eerste bericht stond hij 
al op het strand met zijn handen in het haar, 
als dat maar goed komt. En dat kwam het; 
een dag na de stranding was Johan aan boord 
gegaan en ook tijdens het vlot trekken van het 
schip de Norderney was hij aan boord. Deze 
dagen waren een belevenis op zich. De vele, 
vele mensen op het strand, de steunbetuigin-
gen, de krachten die gepaard gingen bij de 
pogingen en het uiteindelijk los trekken van 
het schip, staan in het geheugen van Johan 
gegrift.
Johan heeft het laatste uur op 31 augustus 
1974 aan boord beleefd alsof er een mes in 
zijn rug werd gezet, het einde van een unieke 
periode in zijn leven.

Boordploeg

De vaste boordploeg van Johan bestond uit 
kapitein Arie de Ruiter, kok Chris Niehot †, 
stuurman Henk Korthuis, machinist Maarten 
de Reus, matrozen Willem Kuiper, Wimpie 
Pronk en Leen Kramer, nieuwslezer Cees 
Manintveld, technici Arthur Endlich en 
Jaap Borst. Verder heeft Johan in zijn tijd 
bij Veronica gewerkt met o.a. Freek Simon, 
Arend Langenberg, Klaas Vaak, Lex Harding, 
Leo de Later, Bart van Leeuwen, Jan van 
Bers, Eddy Becker, Stan Haag, Rob Out, Tom 

Collins en Tineke.
Het leven van Johan bestond na Veronica uit 
het met een noten- en zuidvruchtenbar door 
het land op markten staan. Hij is inmiddels al 
weer jaren werkzaam als chauffeur. 

Museum RockArt
Zekkenstraat 42  3151 XP  Hoek van 
Holland
06-51512885 / info@rockart.nl / 
www.rockart.nl
Openingstijden donderdag/vrijdag/za-
terdag van 13.00 tot 17.00 uur
Iedere 1ste zondag van de maand van 
13.00 tot 17.00 uur

- V.l.n.r.: Johan van der Kolk, Leo de Later, Arthur Endlich, José van Groningen †. -

- V.l.n.r.: Johan op de fiets, Cees Manintveld, Rob Out 
en Lex Harding met hengel. -

- Johan van der Kolk & een taxfree pijpje van 

een ook buitengaats geliefd Hollands merk -

- Ook het kijken naar de rondvaartboten van o.a. rederij 
Groen met belangstellenden, ook wel de ‘Balleboot’ ge-

noemd, was altijd weer een aangename onderbreking. -



Pagina 12 Dinsdag 12 mei 2009 De Oud-Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Verkeerstoren-
laan 1
Nootdorp
015-2560064

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

afspraak geopend

’’Onderduikadres Van Speijkstraat’’
Den Haag 1940-1945  -  Fred Zorn

Voor Hagenaars is dit stuk stadsgeschiedenis 
  een absolute must. Spannend en informatief. 

Verkrijgbaar in de boekhandel. € 19,90.

 
Opvang bejaarde asieldieren

(sinds 1986)
Zoekt donateurs

www.dierenplaatsing.nl
070 – 352 22 59

Schaakgenootschap Rijswijk 
De denksport die jong en oud verenigt

Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur
in het Oude Raadhuis
www.sgrijswijk.nl

Ook als 50-plusser leer je sportduiken bij 
onderwatersportvereniging Baracuda

www.baracuda.info
Al sinds 1953 een begrip in Den Haag e.o.

Tipkaderadvertenties

Antiek- en boeken-
markt op het Lange 
Voorhout van start

Met de start van de 38ste editie van de Haagse 
antiek- en boekenmarkt op donderdag 14 en 
zondag 17 mei is de zomer echt begonnen. 
Gedurende de hele zomer, tot en met zondag 
27 september, wordt op het Lange Voorhout 
– het mooiste plein van Europa – iedere don-
derdag en zondag, deze oudste en gezelligste 
antiek- en boekenmarkt van Nederland gehou-
den. De markttijden zijn van 10.00 tot 18.00 
uur. Ruim honderd standhouders stallen hier 
wekelijks hun verrassende waren uit. Liefheb-
bers kunnen er de meest onverwachte ontdek-
kingen doen op het gebied van (antiquarische) 
boeken en prenten, schilderijen, meubelen, an-
tiek en curiosa. Op de terrasjes rond de markt 
kunt u in een sfeervolle ambiance nagenieten 
van uw indrukken en eventuele aankopen.

Korte berichten

Advies over Gierzwaluwen
Sinds eind april zijn de gierzwaluwen weer 
terug in de stad en de omgeving, wat is te horen 
trouwens, aan hun karakteristieke ‘gegier’. 
Vooral in de oude gedeeltes van de stad hebben 
ze nesten onder de pannen en in kieren van het 
dak. Elk jaar weten ze hun oude nest weer feil-
loos terug te vinden. Tenzij het verdwenen is.
Door afbraak-, renovatie- en isolatiewerkzaam-
heden neemt het aantal broedholtes jaarlijks af. 
Daarom  is het van belang om bij dakrenovaties 
te zorgen voor speciale dakpannen op de plek 
waar het nest zat. Nestgelegenheid geeft kans op 
behoud of herstel van een stukje zichtbare na-
tuur binnen de bebouwde kom. En dat is nuttig, 
want elke gierzwaluw verlost ons dagelijks van 
niet minder dan 10.000 tot 20.000 muggen!
De Haagse Vogelbescherming geeft advies bij 
herstel van nestgelegenheid voor gierzwaluwen. 
Maar allereerst willen we graag weten waar de 
gierzwaluwen broeden.
Als u plekken weet waar gierzwaluwen nes-
telen, wilt u dit dan doorgeven aan de Haagse 
Vogelbescherming via: info@haagsevogels.nl.

Contactbank 55-plussers
De seniorencontactbank biedt 55-plussers gratis 
de mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te 
breiden. Via de seniorencontractkrant, welke de 
deelnemers ontvangen, kunt u contact leggen 
met leeftijdsgenoten om samen activiteiten 
te ondernemen. U kunt bijvoorbeeld denken 
aan museum bezoek, samen eten, wandelen of 
samen praten. Op donderdag 14 mei, van 13.30 

– 15.30 uur is er een gratis ontmoetingsmiddag, 
waar u andere wijkbewoners kunt ontmoeten 
maar ook informatie kunt krijgen over de senio-
rencontactbank. Voor informatie of een afspraak  
kunt u op woensdagochtend van 9.30 – 12.00 
uur bellen met de seniorencontactbank, tel: 070 
– 3600237. 

Alleengaanden Societeit 40+
In de hal van de Pax Christi-kerk kerk aan de 
Vlamenburg 2, in de wijk Mariahoeve tegenover 
het winkelcentrum, start op vrijdag 15 mei 
het initiatief ‘Alleengaanden Sociëteit 40 Plus 
Haaglanden’. Het is de bedoeling onder deze 
noemer regelmatig activiteiten te organiseren, 
waarvoor belangstellenden trouwens zelf hun 
wensen kenbaar kunnen maken.
De eerste avond staat in het thema van ‘doe-het-
zelf’ en begint om 18.00 á 18.30 uur dus met 
een doe-het-zelf diner, volgens de ‘pot luck’ of 
‘american party’ formule; wat inhoudt dat je zelf 
voor een persoon of twee te eten meebrengt, 
zodat er voor iedereen ruim en gevarieerd keuze 
is. Bestek e.d. en andere essentialia zijn aanwe-
zig; en wat te drinken kan aan de bar worden 
gehaald.
Het programma vervolgt van 20.00 tot 22.30 
uur met een ‘doe-het-zelf’ dans- en theater-
evenement(je). Het is zeer welkom om zelf wat 
CD’s mee te nemen met muziek uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig. Elk half uur staat een 
mini-optreden gepland van 7 tot 8 minuten van 
de deelnemers zelf – die zich daarvoor kunnen 
aanmelden.
Nadere informatie bij Hans Ouwejan: Tel: 
070-3235507, Mobiel: 06-46771319. E mail: 
hansouwejan@kliksafe.nl  

Muzikale eer Anne Frank
Op vrijdag 12 juni herdenkt het Haagse Festival 
Classique de tachtigste geboortedag van Anne 
Frank. In de Duitse Kerk gaat een nieuwe versie 
in première van Annelies, een compositie van 
de Engelse componist James Whitbourn over 
het leven van Anne Frank. De première vindt 
plaats op initiatief van de befaamde violist 
Daniel Hope, artist in residence van het festival. 
Hij treedt in het herdenkingsconcert op als 
presentator en soloviolist. De sopraan Arianna 
Zukerman zingt de rol van Anne Frank. Ook 
de pianist Ralph van Raat en het Residentie 

Kamerkoor werken mee. Het concert wordt op 
zaterdag 13 juni herhaald.
Kaarten voor het concert zijn te koop via www.
festivalclassique.nl, Haags Uitburo (Hofweg 
1, Den Haag), Boekhandel Paagman (Frederik 
Hendriklaan 217, Den Haag) en telefonisch via 
TopTicketLine 0909-3005000 (45 cpm).
Het concert is een van de vele programmaon-
derdelen van Festival Classique, dat 12, 13 en 
14 juni plaatsvindt in de Haagse binnenstad met 
tientallen concerten op verschillende locaties, 
waaronder het Hofvijverpodium.

Dagopvang ‘De open deur’
Woont u nog zelfstandig, maar heeft u de laatste 
tijd meer problemen met het leggen en onder-
houden van contacten en voelt u zich daardoor 
wat eenzaam? Bij dagopvang “De open deur” 
ontmoet u buurt- en wijkgenoten met wie u 
in huiselijke sfeer kan deelnemen aan diverse 
activiteiten. De dagopvang is geopend op maan-
dag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 
– 15.00 uur. Loopt u gerust eens binnen, de kof-

e staat laar. Voor vragen of informatie unt 
u bellen wijk- en dienstencentrum de Regen-
valk, Weimarstraat 69, tel: 070 – 3469543. De 
dagopvang is een samenwerking tussen VÓÓR 
Welzijn en Florence, locatie Jonker Frans.

Bridge oefendrives
In het wijkgebouw van de Vruchtenbuurt, Albar-
dastraat 60 worden op de dinsdagmiddagen 19, 
26 mei en 2 juni bridge oefendrives gehouden. 
De middagen staan open voor iedere beginnen-
de of licht gevorderde bridger die ontspannen  
wil oefenen en ervaring wil opdoen. Er kan per 
week worden meegedaan en ook zonder vaste 
partner. De oefendrive begint om 13.15 uur en 
er worden 12-18 spellen gespeeld. Ook kan er 
om advies orden gevraagd. a afloo  zi n van 
vier van de gespeelde spellen de spelverdelin-
gen met commentaar beschikbaar. De kosten be-
dragen  ,- er middag. De oefendrives orden 
geleid door een NBB bridgedocent/wedstrijdlei-
der. De bridgeclubs van het wijkgebouw kunnen 
nog nieuwe leden gebruiken. Ook worden in 
het wijkgebouw bridgecursussen verzorgd. Op 
8 september start op de dinsdagmiddag een 
beginnerscursus.  Aanmelden: 070-3235549 of 
06-44834911 of per e-mail
bridge@wijkcentrumvruchtenbuurt.nl

Johm...



‘Zelfs de allerdunste was dikker dan 
mijn wijsvinger,’ aldus de gastro-
noom, ‘en ik vroeg belangstellend wat 
deze bos nu wel kostte. 
“Veertig francs, mijnheer,” ant-
woordde ze. 
Brillat-Savarin vond ze weliswaar 
erg mooi, maar voor zo’n prijs, zo 
meende hij, kon alleen een prins ze 
zich veroorloven. 
‘Welnee’, zei Madame Chavet, ‘U 
hebt het helemaal mis! Dergelijke 
bijzondere zaken komen nooit het 
paleis binnen, want men wil daar wel 
iets goeds, maar niet iets uitzonder-
lijks. Deze bos asperges zal echt wel 
weggaan, en ik zal u vertellen hoe. Er 
bevinden zich op het ogenblik in deze 
stad minstens driehonderd rijkaards, 

nanciers, a italisten, handelaren en 
anderen die thuis moeten blijven we-
gens jicht, verkoudheid, op dokters-
bevel of door andere oorzaken die hen 
niet beletten te eten. Zij zitten bij het 
haardvuur en breken zich het hoofd 
om iets te verzinnen dat hen zou kun-
nen smaken en als zij dan te moe zijn 
om op een idee te komen, sturen zij 
hun huisknecht de stad in om ernaar 
op zoek te gaan. Zo’n knecht komt 
dan bij mij, ziet deze asperges, brengt 
daarvan verslag uit aan zijn meester 
en wég gaan ze, wat ze ook mogen 
kosten.’ 
‘Of misschien,’ zo ging Madame 
Chavet verder, ‘komt er ook wel een 

aardig vrouwtje met haar minnaar 
langs mijn zaak en het meisje roept 
dan “Oh, liefste, wat een prachtige 
asperges! Laten wij ze kopen, je weet 

at een magni e e saus mi n meid 
hierbij kan maken...” Een goede min-
naar zal dan nooit weigeren, of zelfs 
maar op het bedrag afdingen.’ 
Terwijl Madame Chavet en Brillat-
Savarin zo doorkletste, kwamen er 
twee rijke Engelsen heren voorbij. Ze 
zagen de bos asperges liggen, vroegen 
niet eerst naar de prijs informeren, 
afrekenden af en liepen God save the 
ing fluitend verder. 

Boter?

Brillat-Savarins verhaal kan natuurlijk 
op verschillende manieren geïnter-
preteerd worden, maar nog los van 
eventuele nationalistische gevoelens 
(Fransen vs Engelsen) is de les die wij 
er uit kunnen trekken duidelijk: als ze 
er zijn, en u ziet zo’n prachtige bos 
asperges liggen, vers en nog vochtig 
van de koude grond, aarzel niet en 
koop ze voordat het seizoen voorbij 
is! En voor de prijs hoeft u ze op dit 
moment niet te laten liggen, want hoe-
wel die ondoorgrondelijk kan schom-
melen, hoeft u geen verveelde rijkaard 
noch een goede minnaar te zijn om ze 
te kunnen kopen. Vandaar dat we er in 
De Oud-Hagenaar nog maar eens op 
terugkomen. Bij de groenteboer om 
de hoe , de rma utten, die ze er 

al veertig jaar asperges verkoopt, als 
het niet langer is, daar lagen ze vorige 
week nog voor ruim zes euro de kilo. 
De oude heer utten ver laarde des-
gevraagd dat hij, als het op asperges 
aankomt, zeker niet van gekkigheid 
houdt. Dus geen witte truffels erbij 
en ook geen lavendelmayonaisse, en 
met vis, ach, dat vindt hij best lekker, 
daar gaat het niet om, en hij heeft het 
ook echt allemaal geproefd bij al die 
restaurants waar hij dagelijks groente 
aan levert, maar gewoon ouderwets 
met een botertje en een eitje, wat 
platte peterselie en lekkere nieuwe 
aardappelen goed gekookt, daar wordt 
hij blij van. Plakje beenham? 
Kan best, zegt hij, maar ‘t hoeft niet.  

‘Asperges Me’

Ik zal de laatste zijn om de oude 
heer utten tegen te s re en, noch 
de dichter Bert Schierbeek (En oh! 

roept zij/ van schrik geheel/ beboterd 

glijdt ie/ toch naar binnen/ oh), om 
maar te zwijgen van de grote Hugo 
Claus, die ooit voor de tentoonstelling 
Apsaragus Asparagus in het Museum 
Bommel van Dam in Venlo het ge-
weldige gedicht Asperges Me schreef 

(‘Asperges zijn meestal heren, meer-

derjarige en gaarne samen. Zeker, er 

zijn ook dames bij, die dragen bessen 

in de late zomer. En anderen groeien 

wild en vrij, in Venetië, de eerste 

dagen van mei. Soms waan ik mij zo’n 

heer, weerbarstig en met een onzeker 

geweten. Men kan niet alles van mij 

eten, mijn vel moet men eerst terdege 

pellen (...) En ook als ik reïncarneer, 

dan niet Oosters in een kever, of in 

een jonge loopse hond, maar als in de 

tijd van mijn leven, door een prinses 

vastgebonden, oprecht rechtop 

klaargestoomd, en dan glijdend in 

haar mond. Een winteravond lang, 

geurt haar stil water, naar mijn diepe 

grond’). 

Vis! 

Alleen... wie regelmatig, zeg maar 
gerust vaak asperges eet, wil ook wel 
eens wat anders. Met vis bijvoorbeeld. 

au e of heel licht gegaarde zalm, 
gerookte zalm of met gegrilde jacobs-
schelpen, zeekraal of lamsoor, en een 
lauwwarme vinaigrette. Of Brillat-
Savarin het ooit zo heeft geproefd valt 
te betwijfelen. Hij zal ze met boter 
hebben gegeten, misschien met wat 
verse verse morieltjes erbij. Maar als 
hij het had geproefd, met zeekraal, 
gerookte zalm en een lauwwarme 
vinaigrette, dan was hij zonder enige 
twijfel verrukt geweest. Zijn negende 
aforisme in Het wezen van de smaak 

luidt niet voor niets: De ontdekking 

van een nieuw gerecht doet meer 

voor het geluk der mensheid dan de 

ontdekking van een nieuwe ster. 

In het volgende nummer van de krant 
krijgt u de nodige recepten.

Maarten de Kroon 
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Asperges zijn meestal heren

De Spaansche Vloot is gevestigd op een 

historsche plek. Het was oorspronkelijk 

een dorpsherberg die aan het Merckeveld 

in ’s-Gravezande in 1540 werd geves-

tigd, door een zekere Aechte Bosboom. 

Zij noemde het ‘De Borsboom’, in de 

volksmond trouwens ‘Het Boompgen’ 

genoemd. Het was een echte dorpsher-

berg met logement en gelagkamer, waar 

talrijke kooplieden, marskramers en hun 

paarden maaltijden en onderdak konden 

vinden.

Naamswijziging

Toen Maarten Harpentsz. Tromp in 1639 

bij Duins in de Baai van Dover een 

Spaanse vloot (armada) versloeg, was 

de toenmalige herbergier Gerrit Jansz. 

van Wijn zo trots op ‘Ons Hollands 

Admirael’, dat hij een fraai uithangbord 

met een afbeelding van de zeeslag aan de 

gevel ophing en de herberg omdoopte tot 

‘De Spaansche Vloot’.

In 1690 brandde de herberg geheel af. 

De toenmalige eigenaar kocht het pand 

ernaast en liet de herberg herbouwen, in 

de vorm die het pand nu nog heeft. De 

volgende jaren waren magere jaren, en 

de herberg moest verschillende keren van 

eigenaar wisselen. In 1859 kwam kwam 

de herberg in het bezit van de familie 

Huisman, die haar weer tot grote bloei 

wist te brengen.

Veiling

ond  erd in De aansche Vloot 

de eerste Westlandse veiling opgericht. 

De producten - bloembollen, groenten 

en asperges - werden op het biljart en de 

tafels van de gelagkamer aangeboden 

en aan de hoogste bieder verkocht. De 

toeloop werd mettertijd zo groot dat Jan 

Huisman in 1903 een zaal liet aanbou-

wen, die hij aan de in 1889 opgerichte 

‘Veilingvereeniging Westland, afd. ‘s-

Gravenzande’ verhuurde. Tot 1914 werd 

in De Spaansche Vloot geveild.

Oorlogsjaren

In 1955 werd Pieter J. Verhoeckx herber-

gier in De Spaansche Vloot. Onder zijn 

voortvarende leiding bloeide de herberg 

weer op tot een wijd en zijd befaamd 

horecabedrijf. Hij begon direct, de eens 

zo vermaarde aspergediners weer te 

serveren. Deze vieren in ‘de vloot’ ook 

tegenwoordig nog hoogtij in het asper-

geseizoen, dat van eind april tot Sint Jan 

(24 juni) duurt.

Confrerie de l’Asperge

In 1990 - 450 jaar na de opening - wer-

den Pieter Verhoeckx en zijn echtgenote 

tot ‘Chevalier de Confrerie de l’Asperge 

Limbourgondie’ geslagen. Dit genoot-

schap heeft zich ‘het behoud en de pro-

motie van de hollandse witte asperges’ 

ten doel gesteld, wat gepaard gaat met 

talrijke culinair hoogstaande activiteiten 

in De Spaansche Vloot.

De jaarlijkse ‘Aspergeade’ bij de opening 

van het aspergeseizoen en het ‘Grand 

Adieu des Asperges’ ter afsluiting van 

het seizoen, zijn hier voorbeelden van.

Op 14 mei van hetzelfde jaar werd bij 

Koninklijke Beschikking door Hare 

Majesteit Koningin Beatrix, aan De 

Spaansche Vloot het recht verleend het 

Koninklijk Wapen met de toevoeging 

ofleverancier  te voeren. en vorsteli  
hoogtepunt in de rijke geschiedenis van 

de oude dorpsherberg.

De Spaansche Vloot, Langestraat 137, 

2691 BD ’s-Gravenzande.

Telefoon: 0174-412495.

Reserveren gewenst.

Keuken op dinsdag t/m vrijdag van 12.00 

tot 21.00 uur. 

Zaterdag en zondag pas vanaf 17.30 uur.

Eten en drinken in 
een Haagse context

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

Op een mooie februaridag ergens aan het begin van de 19de 

eeuw kwam de grote Franse culinaire filosoof Brillat-Savarin 

langs een van zijn favoriete Parijse winkels om de hoek van 

het Palais-Royal; de delicatessenzaak van Madame Chavet. 

Ze was altijd aardig, had de heerlijkste en beste delicates-

sen van de stad, en op die ochtend zag Brillat-Savarin zo-

waar een mooie bos asperges. 

INDONESIAN RESTAURANT

“GAROEDA”

Open monday-saturday 11.00 - 23.00 hrs.
sunday from 16.00 hrs.

KNEUTERDIJK 18a  -  THE HAGUE
(070) 346 53 19

De Oud-Hagenaar menu 

á € 20,50

Soep van de dag
~

Kalfsschnitzel
~

Dame Blanche
~

Inclusief glas wijn

Keuken open 11.00 – 21.30 u.
Reserveren (070) 360 49 06

Lange Voorhout 39 a
2514 EC Den Haag

De Spaansche Vloot & z’n chevaliers
Een prachtig uitje in het aspergeseizoen is altijd een bezoek aan het restaurant De Spaansche Vloot in ’s-Gravenzande. Bui-

ten de deur eet je ze in de regio Den Haag bijna nergens zo lekker als daar, sinds jaar en dag al trouwens. Op de kaart staan 

tal van aspergespecialiteiten, voor een goede prijs. Als hoofdgerecht zijn er verschillende keuzes te maken voor € 27,50. 

Maar heel verleidelijk is ook het viergangen aspergemenu van € 42,50 met een mooi bijpassend dessert van aardbeien.
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Eind negentiende eeuw was er een 
hausse aan kerkbouw omdat de latere 
Gereformeerden zich afscheidden 
van de Hervormden. In Den Haag, 
Scheveningen en Loosduinen 
kwamen, naast de bestaande twaalf 

kerken, er zeven bij.
En na de oorlog werden er  veel 
kerken gebouwd in verband met 
stadsuitbreiding.
Maar al in de zestiger jaren kwam er 
een begin aan de sluiting van kerken, 

die doorging tot op vandaag. Geluk-
kig zijn ze allemaal vereeuwigd en is 
een rondgang mogelijk langs al die 
gebouwen waar Haagse 50-plussers 
naar de kerk gingen.

De eerste

De eerste door de protestanten 
gebouwde kerk was van 1656, de 
Nieuwe Kerk aan het Spui. Jarenlang 
waren daar padvinderskerkdiensten. 
Pas 200 jaar later werd er weer een 
kerk geopend, de Willemskerk aan 
de Nassaulaan. Hoevele jongeren 
hebben daar niet de jeugddiensten 
meegemaakt. Er kwam ook een kerk 
alleen voor de armen! Het was de 
Bethlehemskerk, op de plek waar 
de kerk van de Gereformeerde 
Gemeente staat, aan de Oude Boom-
gaardstraat.
Monumentale gebouwen van rond 

1900, maar inmiddels allemaal 
afgebroken of buiten gebruik gesteld,  
waren de Zuiderkerk, de Regentesse-
kerk, de gebombardeerde Wilhelmi-
nakerk en de Julianakerk. Ze hadden 
soms meer dan duizend zitplaatsen.

Soberheid

Gereformeerde kerkgebouwen vielen 
op door hun soberheid en eenvoud. 
Vaak rechthoekige gebouwen met 
een preekstoel of platform, veel zit-
plaatsen en aan de zijkant het orgel.
De Oosterkerk tegenover het 
voormalig gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen, viel op door haar 
spits toelopende toren. Een blijk van 

groeiend gereformeerd zelfbewust-
zijn?  Alleen de Noorderkerk aan de 
Schuytstraat heeft de afbraak van alle 
in de negentiende eeuw gebouwde 
gereformeerde kerken in Groot Den 
Haag overleefd.
In 1950 werden de eerste kerken 
voor de wijken direct na de oorlog 
gebouwd. In gebruik genomen 
werden de Mirtekerk en de Immanu-

elkerk in Moerwijk.Er zouden er nog 
negen volgen, in Morgenstand en 
Bouwlust-Vrederust.
In de jaren vijftig waren er in 
sommige van deze kerken wel vier 
diensten op een zondag.
Ook de Lutherse gemeente kreeg in 
één van de nieuwgebouwde kerken 
enkele jaren onderdak voor haar 
kerkdiensten.
Van al deze kerken zijn er nu nog 
slechts drie, en volgend jaar twee, in 
gebruik bij de PKN.

Kerken in brand

Verschillende kerken gingen door 
brand verloren. Meestal waren de 
gebouwen al buiten gebruik, zoals 
bijvoorbeeld de hervormde Zuider-
kerk en de gereformeerde Nieuwe 
Zuiderkerk.
Maar één brand was dramatisch. 
De monumentale Laakkerk aan de 
Isingstraat werd op zaterdagavond 
22 februari 1964 door brandstichting 
vrijwel geheel verwoest. Alleen de 
toren werd behouden en later inge-
past in de herbouwde kerk.

Kerken kijken

Een ‘powerpoint presentatie’ is 
beschikbaar om op de computer een 
tocht van herkenning te maken langs 
alle voormalige PKN-kerkgebou-
wen. Zo’n honderd beelden laten 
zien hoe de kerken er uitzagen, van 
buiten en van binnen.
Het zal veel herinneringen oproepen 
bij hen die er kerkten, werden ge-
doopt, er zijn getrouwd of waar van-
uit familieleden werden begraven.
Maar ook andere 50-plussers hebben 
deze kerken natuurlijk in hun buurt 
zien staan. Maar hebben wellicht 
nooit een kijkje in de kerk genomen..
Dus… kerken kunnen worden 
bekeken zoals ze er vroeger waren. 
Het is een mogelijkheid om iets van 
het oude Den Haag terug te zien. 
Wie belangstelling heeft voor die 
‘powerpoint presentatie’ kan hem 
per email aanvragen bij henk.ria.
onderstal@orange.nl

Henk Onderstal

Beelden van veertig beeldenloze kerken die er niet meer zijn 

Waar 50-plussers kerkten 

in de protestante gemeente
Veel kerkgebouwen met een rijke traditie, van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en 

de Lutherse Gemeente, nu de Protestantse Kerk Nederland (PKN), zijn er niet meer! Het gaat dan 

om kerken die na 1600 werden gebouwd.

tel 0900 – 7272 762 (€ 0,45 p.min.)

Indisch.nu: Grootste Indische festival ter wereld: 14 paviljoens, honderden stands 

op de Grand Pasar en in de Eetwijk. Bezoek ook het Tong Tong Festival: hèt podium 

in Nederland dat zich richt op de mix van Oost en West. Ruim 400 voorstellingen, 

workshops, lezingen, interviews, tentoonstellingen.

Thema De Zee met o.a. Moana and The Tribe

Mai’ana The Waikiki Islanders

Rob Agerbeek, Anneke Grönloh, Bubblin’ Toorop De Indische School 2009,

Reggie Baay Vilan van 

de Loo Bob Brozman Krontjong Saudade

Mónica Triga

uit Indonesië, Vietnam en Maleisië

De beste mix van Oost en West!

Entree incl. 
theater-

passe-partout 
Tong Tong Festival

bestel uw toegangskaarten online: www.tongtongfair.nl

21 mei t/m 1 juni 2009

51e

voorheen:

- De Zuiderkerk, in de vorm van basilica met zijbeuken, werd in 1988 bestemd voor de Schilderswijk. -

- De Regentes-

sekerk, hier op een 

oude ansichtkaart, 

gaf het plein al-

lure. De kerk werd 

vervangen door 

een architectonisch 

schuwlelijk zorgcen-

trum. -

- De brand in 1964 van de Laakkerk werd onder de preekstoel aangestoken, 

er bleef vrijwel niets van de kerk over. -

- De Zorgvlietkerk werd in 1993 gesloten.. -
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Zoek mee: welke vogel mist er in Europa?
G S

N R P

T O O W

H T T I O

W H E V K T A P U I T

H S O H Z O M E R T O R T E L

U T U T I G T U R E L U U R

P M G P D H L E H M E K L P M Q B

Q V V D N S A R Q A F V L R A N S U I L K M

S V S D C I M T A I A T E S T E E N U I L H

L B K U M T K S P P K R A M S V O G E L B

O H O H I O P P J B R I L D U I K E R U

X B C R K P I O J E E R J V E L D U I L

W H C E E E H N E I E P I J L S T A A R T

S C K Q P W O E S O P R P V G D Q T V

R I N G M U S U K N R N K E S O G E D

A T J K T E E E A E A D R N E R R

E A M A J N E O A T A C L R U L

W A F W S E L K L A H M K C D T O

F T K L O F Y O W P H N I O T P

S F M R I Q T M M P E M O E B

G U G R I E L J U P R

K O O K K Y M O

N U X N

Z S

Het diagram van deze puzzel is gebaseerd op de plattegrond van Europa – om er nog eens even extra aan 

te herinneren dat op donderdag 4 juni aanstaande de Euroverkiezingen worden gehouden. En dat is ook 

precies de sluitingsdatum voor de inzending van de oplossing.

Het gaat in deze derde prijspuzzel om 37 vogelsoorten:

Brilduiker

Graspieper

Griel

Groene specht

Grote zilverreiger

Grutto

Hop

Huismus

Kemphaan

Kerkuil

Klapekster

Kneu

Koekoek

Korhoen

Kramsvogel

Kuifleeuwerik
Kwak
Matkop

Oeverloper

Ortolaan

Paapje

Patrijs

Pijlstaart

Raaf

Ransuil

Ringmus

Roerdomp

Slobeend

Snor

Spotvogel

Steenuil

Tapuit

Tureluur

Velduil

Watersnip

Woudaap

Zomertortel

Wat we zoeken zijn Europese vogelsoor-
ten, die allemaal ook in Nederland voorko-
men en hier broeden. 
In mei legt elke vogel een ei’ en voor deze 
soorten moeten we dat zeker hopen, want 
het gaat niet best met hun aantal.

un naam is letterli  en guurli  met het 
rode potlood geschreven, ze komen voor 
op de zogenaamde ‘rode lijst’ van soorten 
die extra beschermd moeten worden. 
De puzzel is een zogenaamde woordzoe-

ker. Het gaat er om verborgen vogelnamen 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 Grote kare-
kiet, moet dus zoeken naar de lettervolgorde: grotekarekiet.
De gezochte namen kunnen op alle mogelijke manieren in 
de puzzel staan, gewoon van links naar 
rechts (grotekarekiet) maar ook omge-
keerd (teikeraketorg), van boven naar 
beneden en omgekeerd en zelfs op alle 
vier denkbare manieren diagonaal.
Succes & vergeet niet te stemmen!

Een van deze vogels ‘mist in Europa’, dat wil zeggen: de naam 
ervan is niet terug te vinden in het diagram van de Europese 
puzzelplattegrond. De naam van deze ene vogelsoort is het 
gezochte antwoord van de achtste prijspuzzel!

We moeten uw inzending binnen hebben op uiterlijk: 

Donderdag 4 juni

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

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

Prijswinnaars
De Jiddisch / bargoense puzzel 
uit de krant van 14 april werd 
door veel inzenders knap 
moeilijk gevonden. Sommigen 
vonden toch de gevraagde 
oplossing ook al slaagden zij 
er niet in de hele puzzel op 
te lossen, zo lieten zij we-
ten. Maar dat mag. Hier de 
prijswinnaars, die de dubbel-
cd ontvangen van Sjaak Bral, 
met de theaterversie van diens 
show ‘Hurken in de Berm’:

C. Peijpers, Wassenaar

René de Graaf, Leidschendam

Lydia Klaassen, Den Haag

Het gevraagde antwoord van 
de puzzel luidde: Meier.
Dat is in het Jiddisch / 
bargoens ‘honderd gulden’, 
wat de opgave was van 21 
horizontaal.
Verder is (Richard) Meier 

de beroemde Amerikaanse 
architect die tekende voor 
het ontwerp van de Stadhuis- 
bibliotheekcombinatie aan 
het Spui in Den Haag, in de 
volksmond ook wel bekend 
als ‘het ijspaleis’ wegens z’n 
schitterend witte uitvoering.
Hij staat links op het fotootje, 
naast oud-wethouder Noor-
danus en de majesteit, bij de 
opening van het complex.

Meneer Bennik
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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

Zij trotseerde de gevaren van het 
slagveld om soldaten hulp te bieden. 
In die tijd was dat - zeker voor een 
vrouw en dan ook nog eens uit aris-
tocratische familie - een ongehoorde 
zaak. Ze wordt gezien als de grond-
legger van de moderne verpleegkunde 
en zij stond met haar dappere werk 

aan het begin van een ontwikkeling, 
die later leidde tot oprichting van het 
Rode Kruis.

Overal ter wereld worden medewer-
kers van zorginstellingen op deze dag 
extra in het zonnetje gezet, omdat zij 
een belangrijke bijdrage leveren aan 

de kwaliteit van de gezondheidszorg.
De Dag van de Zorg is ingevoerd 
zodat zorgverleners en verpleegkun-
digen waardering krijgen voor hun 
werk, hun kennis en hun expertise. 
Met deze erkenning wordt hun des-
kundigheid verder aangemoedigd.

Florence Nightingale verzorgt gewonde soldaten in Istanboel in 1854

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

E
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p

Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 330 39 03

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
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Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Ieder jaar, op 12 mei, wordt de Dag van de Zorg gevierd. Het is de geboortedag is van Florence

Nightingale (1820 – 1910). Deze Engelse oorlogsverpleegster zette zich tijdens de Krimoorlog rond 

1850 in om het lot van de gewonden en de stervenden te verlichten en de medische zorg te verbeteren. 

Iedere dag is het Dag van de Zorg!
Bij Humanitas Woonzorgplus is het ieder dag Dag van de Zorg! Op deze pagina van De Oud Hagenaar wordt het aanbod van zorg en diensten op hoofdlijnen gepresenteerd 

vanuit de woonzorgcentra CoornhertCentrum, Duinhage en Wijndaelercentrum. Neem gerust contact met ons op met uw vragen of kom een keer langs voor een kopje koffi e!

12 mei - Dag van de Zorg

zeker

Theater

Wat: regelmatig podiumvoorstellingen
Wie: senioren uit Den Haag

 leine i drage er voorstelling

Wijkrestaurant

Wat: dagelijks aanbod van uitstekend 
driegangenmenu
Wie: senioren uit Den Haag

 vooraf aanmelden,   ,  er maalti d 

Wijkdiners

Wat: incidenteel feestelijke themadiners
Wie: senioren uit Den Haag

 vooraf aanmelden,   ,  er maalti d

Wonen met zorg

Wat: 1-kamer appartement met 
levering van geïndiceerde zorg
Wie: senioren met indicatie voor duurzaam verblijf

 eigen i drage volgens 

Wonen met (pg)verpleegzorg

Wat: 1-kamer appartement of woongroep met levering van 
geïndiceerde zorg
Wie: senioren met indicatie voor verpleegzorg

 eigen i drage volgens 

Bad- en douchehulp

Wat: hulp bij baden of douchen als dat 
tijdelijk thuis niet goed gaat
Wie: senioren met indicatie

 eigen i drage volgens 

Abonnement Zeker Thuis

at  -uurs erei aarheid, noodhul  
en aanbod van zorg en diensten

ie  - lussers e oners in de 
werkgebieden van Humanitas Woonzorgplus

 a onnements osten  ,  er maand

WijkZorg

Wat: huishoudelijke of persoonlijke verzorging 
of verpleging in eigen huis
Wie: bewoners in de werkgebieden van Humanitas Woonzorg-
plus met indicatie

 eigen i drage volgens  of M

Fysiotherapie

Wat: praktijk voor fysiotherapie
Wie: belanghebbenden met zorgvraag 
of doorverwijzing

 eigen i drage volgens zie teverze eraar

Dagverzorging

Wat: een of meerdere dagen per week de 
dag gezamenlijk doorbrengen met zo nodig zorg
Wie: senioren met indicatie

 eigen i drage volgens 

Sleutelservice

Wat: uw reservehuissleutel op een 
vertrouwde en veilige plaats in beheer
Wie: abonnees van Zeker Thuis

 aarli se contri utie  ,

Wijkziekenboeg/zorghotel

Wat: tijdelijke zorg en herstelverblijf met 
revalidatie na opname in een ziekenhuis
Wie: senioren met indicatie

 eigen i drage volgens 

ServicePunt

Wat: vraagbaak voor al uw vragen over 
wonen, zorg en welzijn
Wie: belanghebbenden in de werkgebieden van 
Humanitas Woonzorgplus

 eerste consult gratis

Activiteiten (van bingo tot yoga)

Wat: recreatie, educatie en beweging in groepen 
onder deskundige begeleiding
Wie: senioren uit Den Haag

 vooraf aanmelden, leine i drage er eer of er cursus

Ontmoeting

Wat: dagelijks welkom in de recreatiezalen 
voor een o e of  e
Wie: senioren uit Den Haag

 vri  entree, consum ties volgens tarief


