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Tot en met maandag 1 juni: de Pasar Malam Besar - Tong Tong Fair

Archipel van tenten op Malieveld
Wat een overgang moet dat 

zijn geweest voor die dui-

zenden Indische Nederlan-

ders, die na de  overdracht 

van de souvereiniteit over 

Indonesië, het voormalig 

Nederlands Indië wilden of 

moesten verlaten. Na een 

lange bootreis, die over de 

Indische Oceaan, via het 

Suezkanaal naar de Middel-

landse Zee en vandaar over 

de Noordzee liep, kwamen 

ze aan in Nederland.

Ze lieten een prachtige natuur, een heer-

lijk klimaat, een vrij leven buiten en vaak 

veel ruimte achter om in een kil klimaat 

in steden, die nog volop bezig waren te 

herstellen van de oorlog, te belanden. 

Er waren grote verschillen op cultureel 

gebied te overbruggen. Andere zeden en 

gewoonten, andere muziek, andere dan-

sen, ander eten en andere kleding leidden 

voor hen,die voor het eerst in Nederland, 

waren tot een behoorlijke cultuurschok. Velen vestigden zich in Den Haag, de 

regeringsstad met haar departementen en 

ambtenaren.

Van oudsher waren veel Nederlanders 

in Indië verbonden met Den Haag. Het 

Statenkwartier was het deel van de stad 

waar ze vaak op huuretages of in pensions 

kwamen te wonen.

Ze hadden weinig middelen en moesten 

een geheel nieuw leven opbouwen. Dat 

hebben ze met succes gedaan. In velerlei 

opzicht kleurden ze de stad en hielpen ze 

Den Haag van het wat stijve, conserva-

tieve karakter af.

Sfeervol Houtrust

Het aantal Indische en Chinees-Indische 

restaurants nam toe, samen met de toko’s. 

Het jaarlijkse hoogtepunt was onmisken-

baar de Pasar Malam, de avondmarkt, die 

in het Houtrustgebouw werd gehouden. 

Dat was in de eerste plaats het sein voor 

een massale reünie van de vele Indische 

Nederlanders in Den Haag en uit de rest 

van Nederland. Ook veel oorspronkelijke 

Hagenaars kwamen er graag. Het was dan 

ook heel bijzonder. Er hing een Oosterse 

sfeer, Houtrust was opeens onderdeel 

van de Gordel van Smaragd. Het was 

omgetoverd in een drukke marktplaats 

met veelkleurige kraampjes, exotische ge-

luiden en heerlijke etensluchten. De sfeer 

was vrolijk. Het leek wel vakantie. Je kon 

er van alles krijgen : kleding, sieraden, 

gebruiksgoederen, snuisterijen, kunst en 

eten. Veel Indisch eten. Dat alleen al was 

een gang naar de Pasar waard.

Meer dan een markt

Die Pasar Malam bestaat niet meer. 

Met het verdwijnen van Houtrust moest 

hij verhuizen naar het Malieveld. Daar 

werd de Pasar Malam in grote tenten 

opgebouwd. Dat was wel even wennen. 

De pessimisten vreesden dat daarmee de 

he inne in  aan v e e  efinitie  we  
was. Vol heimwee werd vastgesteld dat 

dat nooit meer terug zou komen. Dat is 

een vergissing gebleken. Vorig jaar trok 

de 50ste Pasar Malam Besar 133.000 

bezoekers. Een nieuwe ontwikkeling was 

ingezet. De naam werd gewijzigd in Tong 

Tong Fair, daarmee ook aangevend dat het 

om veel meer dan een markt gaat.

De naam stamt van de Maleisische naam 

voor uitgeholde boomstam, die gebruikt 

werd als alarmklok en seininstrument. Nu 

is het een uitnodigingssignaal om op be-

zoek te komen. Er wordt groots uitgepakt 

in een indrukwekkend tentendorp. De for-

mule is in principe ongewijzigd gebleven: 

veel kraampjes en eetgelegenheden en een 

uitvoerig programma met Indische kunst 

en cultuur.

Ook wordt aandacht gegeven aan de ge-

schiedenis van het voormalig Nederlands- 

Indië. Dat hoort ook in een stad, waarin 

op 15 augustus met eerbied de oorlogs-

slachtoffers in Zuidoost Azië bij het 

monument aan de Prof.B.M.Teldersweg 

herdacht worden. De Tong Tong Fair laat 

zien dat de herinneringen aan het oude 

Indië en het huidige Indonesië nog zeer 

levend zijn.

Hans Dijkstal 

- In het Indonesië-Paviljoen van Pasar Malam Besar in Den Haag staan tientallen standhouders die speciaal uit Indonesië overkomen. 

Foto: Pasar Arenda Oomen / Tong Tong Fair. -

Haagse 55+ Dagen op 6 en 7 juni

Gedurende het hele weekend van 6 en 7 juni zal het Atrium van het 
Haagse Stadhuis aan het Spui uit zijn voegen barsten van de activiteiten, 
informatie en gezelligheid voor 55-plussers en iedereen die dat hoopt te 
worden. Beide dagen is het evenement gratis toegankelijk, van 11.00 tot 
17.00 uur.
De vorige editie in 2007 was een groot succes, met ruim 15.000 bezoe-
kers. Ook dit jaar kunt u weer genieten van een omvangrijk programma 
vol informatiestands, leuke workshops, een interessante Doemarkt, 
allerlei gezonde tests, een popkoor, volksdans, jazz en de aanwezig-
heid van Pierre Wind, Bonnie St. Claire en deelnemers aan het Ouderen 
Songfestival
De 55+ Dagen worden georganiseerd door CIPO. Zie voor meer infor-
matie de pagina’s 9 en 12 in deze krant. - De kinderkookstudio in workshoptheater de Beng-

kel. Credits: Arenda Oomen / Tong Tong Fair. -

Deze week o.a.:
  23 dames op
het strand in

    zomer 1933

 - Pag 5

 De Variomatic 
 koppelde ook
   de liefde

 - Pag 7

  Herman die 
 het regelde 

 - Pag 11

 Eykenburg en
    de ijverige
 Ursulinen

 - Pag 13



Pagina 2 Dinsdag 26 mei 2009 De Oud-Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser

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

De Oud-Hagenaar wordt gemaakt onder licentie 
van De Oude Stad BV uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel. 

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

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

Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
met de uitgever contact op te nemen voor het 
treffen van een regeling.

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

Distributie:
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Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
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De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de twee 
weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, 

e t  i en e an  ei schen a -
burg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-
senaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via ruim tweehonderd  
distributiepunten, waar de krant kan worden 
afgehaald of onder bewoners wordt verspreid, 
a s in ve in sh i en en se vice ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen 
of wie buiten het verspreidingsgebied woont, 
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan 
tegen vergoeding van verzend- en administratie-
kosten toegezonden.C
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OPROEPJES EN BRIEVEN

Familie Neeleman

Ik doe al jaren aan genealogie en ben op zoek 

naar de familie Neeleman. Heb al heel veel 

maar nooit genoeg. Neeleman familiefoto’s, 

aktes, advertenties zijn altijd welkom. Leden 

van de familie kunnen bij trouwens toegang 

vragen tot de stamboom die ik online heb 

staan.

Els Tveit-Neeleman

elstveit@hotmail.com

Betsy Blok

Ik ben op zoek al jaren naar Betsy of Betsie 

Blok. Ze heeft bij mij in de klas gezeten een 

paar jaar, op de lagere school, in de Draai-

straat (Prinses Irene-school). Ik had toen-

tertijd heel veel oog voor haar en zou graag 

willen weten, hoe het met haar leven verder 

is gelopen.

Otto Boot

Safarigeel 49

2718 CL Zoetermeer

079-3610770

ottoboot@hotmail.com

Zonder nagels

Ik haal iedere keer De Oud-Hagenaar op 

omdat ik het een enorm leuk blad vind, een 

prima initiatief, en leg het daarna in het 

restaurant op mijn werk, zodat mijn collega’s 

het blad kunnen lezen. Maar nu stond er 

vorige keer een column in van Hans Dijkstal 

waarin Fortuyn, Wilders en Verdonk worden 

vergeleken met Adolf Hitler... Dat vind ik 

gewoon laag.

Wij zijn heel goed onderwezen op school 

over de Tweede Wereldoorlog en we hebben 

er nog talloze boeken over gelezen in onze 

privé-tijd. Een vriend van onze familie, 

Henk den Heijer, is nog zonder nagels terug 

gekomen uit het concentratiekamp. Ik ken de 

verhalen van mijn oma, die woonde in Sche-

veningen, toen de ‘moffen’ daar gestationeerd 

waren, de oranje gloed boven Rotterdam die 

je kon zien vanuit Scheveningen, toen de stad 

gebombardeerd werd en ga zo maar door. 

Ik bemoei me nooit met politiek, maar Hans 

Dijkstal moet ‘de concurrentie’ daar niet mee 

vergelijken.

Diana Spaans

Den Haag

Bennik rookt

Mij moet van het hart, dat de promotie van 

de tabak-industrie in de oud-hagenaar via 

de strip en nu ook met een cartoon mij een 

gruwel is. 

Immers de tabak-industrie is verantwoorde-

lijk voor de dood van dertig duizend slachtof-

fers op jaar basis in Nederland.

Deze afschuwelijke gewoonte krijgt steeds 

meer tegenstanders. Het mag allemaal niet 

baten steeds weer krijgen ze steun van de 

media. 

Tot voor kort konden luchtgehandicapte 

ouderen en astma patienten nergens komen 

waar gerookt werd.

Jammer, dat u dit in een blad als De Oud-

Hagenaar toelaat. Ik ben anti-roker, en heb 

een wa t e  ve  e e is a i e a fia 
geschreven.

Rudolf Snijders

Den Haag

van.marle27@zonnet.nl

Powerpoint 

‘Waar 50-plussers kerkten’

Door een misverstand met de redactie is in 

mijn artikel ‘Waar 50-plussers kerkten’ in de 

krant van 12 mei een onjuistheid geslopen 

m.b.t. de beschikbare powerpoint presentatie. 

Verschillende lezers vroegen die bij mij aan, 

maar het is niet zo dat de presentatie op die 

manier voor verspreiding beschikbaar is. De 

reden daarvan is trouwens dat ik problemen 

wil voorkomen over het copyright van het 

door mij gebruikte fotomateriaal. Verder 

hoort bij de de presentatie een door mij uit 

te spreken heel persoonlijk getinte tekst. Wat 

wel kan, is het aanvragen van een presentatie 

door mij persoonlijk, binnen een niet com-

merciële context, bijvoorbeeld op een soos 

voor ouderen. Graag wil ik zoveel mogelijk 

50-plussers laten delen in de mogelijkheid 

om  voormalige kerken te bekijken. Mocht u 

hiervan gebruik willen maken of om andere 

redenen willen reageren, dan hoor ik dat 

graag.

 Henk Onderstal

 henkenriaonderstal@online.nl

Humanistisch wonen

in de Zonnehoek

Woonzorg Nederland en de Humanistische 

stichting beschut- en groepswonen (HSBG)

zoeken nieuwe bewoners voor wooncomplex 

De Zonnehoek aan de Beresteinlaan.

De Zonnehoek is een humanistisch groeps-

wooncomplex voor senioren (55+).

Het groepswonen is bedoeld voor mensen 

die zich aangetrokken voelen om zelfstandig, 

maar toch op elkaar betrokken, te willen 

wonen. Is dit wat voor u? Neem dan voor 

meer informatie contact op met de consulent 

van de HSBG (tel. 06 11 860 661 en per 

e-mail info@hsbg.nl). Wilt u zich direct laten 

inschrijven? Neem dan contact op met de 

klantenservice van WoonzorgNederland (tel. 

0900-1234996. e-mail:

klant@woonzorg.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.

De Jeugd van tegenwoordig
In 1947 zat  ik in de 2e klas van het Grotius  Lyceum in de Vlierboomstraat. Omdat er een 

lesuur was uitgevallen kregen wij een uur vrij. Wij besloten met de klas door de duinen te 

aan fietsen naa  ee. a een ha  tje  wa en wij een ev w te aa  te en et een 
wijde omgeslagen mantel en een grote hoed op.  Zij werd begeleid door een heer in uniform. 

Ze hield ons staande en vroeg  met luide stem: ‘Hoe komt het dat jullie om half elf al in 

e inen fietsen  i. .v.  sch  te itten.   n i e ij  he en en we in haa  nin in 
Wilhelmina. De brutaalste jongen van de klas kwam naar voren en nam het woord : ‘Ja 

mevrouw,  dat komt omdat er een lesuur is uitgevallen.’ ‘Op welke school zitten jullie’, vroeg 

de Majesteit  vervolgens. ‘Jullie maken direct  rechtsomkeert en de school kan op een repri-

an e e enen. en v ij es  h t ev  te w en et h iswe . at fietst aa   e 
duinen. Waar moet dat heen met de jeugd van tegenwoordig.’

Bea Bloksma-Lewin, bloksmalewin@hetnet.nl

- De klas in 1948: 1ste bank: 

Joop Dessauvagie. Bea Lewin 

(ik); 2de bank: Janneke de 

Groot en Lenie de Roode; 

3de bank: Jane Ong en Elsje 

Nelemans; 4de bank: Jan de 

Nie en Rob Pranink. Staande: 

Tommie Ketel, Henk Hak, 

Rob Pronk, Jan Assink, Leen 

Groenendijk, en o.m. Cor 

Vane, Oudshoorn en Wout 

Ringelestein. Met de leraar de 

heer Mossel. Hij leerde ons de 

Engelse ‘R’ met de zin: “Pray 

pricked a shrimp through” – of-

tewel “Ik bid u prik een garnaal 

door”. -



Waar was dat nou?

Zo zag het oude Roomhuis Bosch-

hek er rond 1904 uit (zie foto 1). Dit 

stond op de plaats van de tegenwoor-

dige Résidence Château Bleu aan de 

Leidsestraatweg, aangrenzend aan 

het terrein van Paleis Huis ten Bosch. 

Hier was destijds een bewaakt hek dat 

toegang tot het bos gaf.

Nadat het oude roomhuis was ver-

vangen door een nieuw hotel, schrijft 

de Haagse jeugdboekenschrijfster 

Nannie van Wehl: “…het oude 

Boschhek. Dit is een verhaal van een 

jaar of twaalf terug, en toen stond 

op de plaats, waar nu het chique, 

deftige Hotel-Restaurant is, een heel 

oud, dolgezellig boerenhuis, met een 

gelagkamer en een grooten speeltuin 

er achter. Dat oude huis en die groote 

tuin hebben een groote rol gespeeld 

in tienduizenden Haagsche kinderle-

vens, en menige volwassene, die nu 

zo tegen de veertig loopt, kan ’t maar 

niet genoeglijk vinden in ’t prachtige 

Hotel-restaurant, waaromheen ’t 

zonnig is geworden. Het oude Bosch-

hek, ’t lag zoo liefelijk verscholen in 

’t geboomte, en wie er zomers met 

een hart, kloppend van blijdschap op 

af stevende, zag pas een paar roode 

daakjes uit de boomen verrijzen, als 

hij het oord zijns verlangens al tot 

heel dichtbij genaderd was.”

Blijkbaar vonden veertigplussers de 

nieuwe ontwikkelingen maar niks.

Lekkernijen

In die tijd stonden her en der buiten 

de steden roomhuizen met theetuinen. 

Consumptie-ijs bestond nog niet. Er 

waren immers geen andere koel- en 

vriesvoorzieningen dan de ijskelders 

op deftige landgoederen als Clingen-

dael, Raaphorst en de Wittenburg. 

De lekkernij was room, die uiteraard 

kersvers, want niet houdbaar was. 

Denk aan het liedje: 

“Schuitje varen, theetje drinken, va-

ren we naar de Overtoom, drinken we 

zoetemelk met room, zoetemelk met 

brokken, kindje mag niet jokken.”

Koning Willem I schijnt overigens de 

grondlegger van dit roomhuis te zijn 

geweest. Hij mocht graag met zijn ge-

volg zure room gaan drinken bij een 

boer wiens hoeve bij het Boschhek 

stond. Zure room is trouwens langer 

houdbaar dan zoete. 

In 1910 is het oude roomhuis verdwe-

nen, zijn er veel bomen zijn gerooid 

en werd de Leidsestraatweg verbreed. 

J.M. van der Meer exploiteerde het 

kersverse hotel van architect A.C. 

Hekker, dat de oude naam Roomhuis 

Boschhek behield. Er kwamen achter 

het hotel tennisbanen, kegelbanen, 

een garage en van 1921 tot 1923 was 

er zelfs een openluchtbioscoop. 

‘Echt fijn 

cachet’

In 1938 laat 

eigenaar Henk 

Alsem het hotel 

verbouwen tot 

Château Bleu. 

Beneden komen 

drie zalen, zaal 1 

een Italiaanse tuin 

met een dans- en 

een muziek-

podium. Een 

open toog geeft 

toegang tot zaal 

2, een danszaal. 

De derde zaal is een bar. De ruimte 

bevat een inpandige vijver met gondel 

en zwanen en tuinen. Het Blauwe 

Kasteel wordt een sprookje voor de 

stad. Het Vaderland van woensdag 

21 december 1938 kondigt in een 

advertentie aan dat Château Bleu 

zijn deuren zal openen op vrijdag 23 

december om 20.00 uur. De krant 

doet de dag daarop uitgebreid verslag 

onder de kop: “Het Boschhek is een 

sprookje geworden” en concludeert: 

“Alles bij elkaar voor deze goede stad 

iets heelemaal aparts, een vondst, een 

… aanwinst van echt fijn cachet”.
Op 29 december adverteert Het Va-

derland met een advertentie in matig 

Frans voor een “Nouvel An Menu”, 

bestaande uit zo te zien 8 gangen voor 

5 gulden!

Atlantikwall

Château Bleu was geen lang leven be-

schoren. In 1944 werd het gebouw op 

last van de bezetter gesloopt vanwege 

de Atlantikwall. 

Na de bevrijding kwam Henk Alsem 

weer met nieuwe bouwplannen, die 

nooit gerealiseerd zijn. Henk overleed 

in 1953.

Toen ik in de zomer van 1952 in het 

Bezuidenhout kwam wonen, waren 

er alleen nog de tennisbanen en wat 

lage bijgebouwen en muurtjes over, 

zo herinner ik me. Toch waren er in 

die tijd nog horeca-activiteiten in wat 

ervan over was.

Minangkabause huis

In 1955 kwam op het terrein het 

houten Minangkabause huis te 

staan, dat als oosters restaurant werd 

geëxploiteerd en 

het tot 1968 heeft 

volgehouden. Het 

huis heeft in 1932 

gestaan op de Indi-

sche Tentoonstelling 

in het Westbroekpark. 

Het huis was geheel 

volgens de regels 

van de adat gebouwd. 

Het stond op palen, 

de wanden waren van 

hout, rijk met snijwerk 

en heldere kleuren 

versierd. Het dak was 

zadelvormig gebogen, 

met idjoek bedekt; 

het bestond schijnbaar uit meerdere 

gedeelten die elk in een hoornvormig 

gebogen ijzeren punt eindigden.

Het huis werd bewoond door een 

zogenoemde ‘groot-familie’.

Daarna heeft het huis een tijd op de 

schooltuinen aan de Mient gestaan.

Het huis werd in onderdelen gede-

monteerd en ergens opgeslagen. 

Plannen om het huis in Rijswijk te 

plaatsen zijn mislukt en ik vrees dat 

er niets meer van over is.

Ten slotte heeft een projectontwikke-

laar op Boshek in 1968 het apparte-

mentengebouw Résidence Château 

Bleu “gerealiseerd”.

Martin Snuverink

Nieuwe opgave nr. 7

Roomhuis Boschhek en
‘t luxe sprookjeskasteel

Van fotograaf Koos Schuler kregen we 

de bijgaande foto toegestuurd voor de 

rubriek. Weet u te vertellen om welk 

beroemd Haags gebouw het hier gaat 

en wat de mooiste en rampzaligste ver-

halen zijn die er over kunnen verteld?

We zien uw reacties weer met belang-

stelling tegemoet.

Inzendingen

Uw antwoorden, herinneringen, anek-

dotes of zomaar gedachten bij de foto 

moeten we uiterlijk binnen hebben  op

woensdag 17 juni 

Stuur uw reactie naar:

‘Waar was dat nou’
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar

lezersreacties@deoud-hagenaar.nl

mag natuurlijk ook.

Vergeet niet uw postadres te melden!
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Maar heel weinig lezers wisten de foto thuis te brengen uit prijsvraag nummer 6 in de krant van 28 april. 

Maar lezer Martin Snuverink uit Voorburg wist het wel en ging voor De Oud-Hagenaar nog eens extra op 

onderzoek uit. Dat vatte hij voor u samen in het onderstaande artikel, met mooie illustraties die hij wist 

te vinden.  
Oorspronkelijke OPGAVE nr. 6

- Een vooraanzicht van Boschhek op een prentbriefkaart uit 1912. -

- Een prentbriefkaart uit 1903 die Bosch-

hek aan de Leidsestraatweg toont 

(Uitgave: Leipzig Trenkler Co.) -

- De danszaal van Château Bleu op een 

foto uit 1942. -

- Het voormalige Minangkabause huis, 

dat in 1968 op het punt staat te gaan 

verdwijnen. Op de voorgrond de bouw van 

Résidence Chateau Bleu (Foto: Stokvis). -

- Tekening. Getuige een tekening van 

P.C. la Fargue was hier al in 1756 een 

roomhuis -
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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

 

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

Wij hebben een Ouderenconsulent in huis die u graag, waar 
mogelijk, ‘uit uw zorg’ helpt. Zij weet de weg in de wir-war van 

mogelijkheden, heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U maakt zich
zorgen om zorg?

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout 

zorgen ervoor

zorg voor zorg

Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl 
www.carelvandenoever.nl

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl

Een PeelTM mét voetenbank
voor de prijs van een PeelTM

zónder voetenbank
Voetenbank ter waarde van maximaal € 555,00 
Deze aanbieding is geldig t/m 30 juni 2009

Offers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315, 
2552 AE Den Haag
Tel. 070 3979171
www.offerswoonidee.nl

De stoelen van Variér  geven de vrij-

heid om op een natuurlijke manier te 

bewegen zodat u zich totaal kan con-

centreren op wat u doet, of dat nou 

lezen, luisteren, eten of uitrusten is. Door 

de unieke combinatie van uitzonder-

lijk comfort, technologie en design zijn 

deze fauteuils voorbestemd om klassie-

kers te worden.

 

55+ Dagen, Atrium Den Haag
Naast de Variér  fauteuils bieden wij 

ook fauteuils en banken van diverse 

andere merken. Ze worden speciaal op 

maat gemaakt, of bewegen mee met 

de bewegingen van het lichaam. Want 

geen mens en lijf zijn hetzelfde. Om 

onze comfortabele fauteuils te promo-

ten staan wij dit jaar op zaterdag 6 en 

zondag 7 juni op de 55+ Dagen in het 

stadhuis, het Atrium te Den Haag.

U kunt dan diverse fauteuils van harten-

lust uitproberen. 

 

Nieuw: Styliste
Wij zijn gespecialiseerd om uw woning 

van begane grond tot zolder in te rich-

ten. Nieuw daarbij is de keuze om bij u 

thuis een stylist langs te laten komen. 

Voor  € 50,- houdt zij een intakegesprek 

van een uur over uw woonwensen en 

draagt ideeën aan voor de (her) inrich-

ting van uw woning. Eventueel maakt zij 

een uitgebreid stylingplan.

 

Aanbieding: Gratis intake-
gesprek met onze styliste.

 

Heeft u interesse voor een gratis intake-

gesprek, kom dan met de bon naar de 

55+ Dagen of direct naar onze winkel.

Mailen kan natuurlijk ook.

coffers@casema.nl 
Deze aanbieding is geldig t/m 30 juni 

2009. Onze stylist maakt op korte termijn 

een afspraak met u. 

Offers Woonideeën op de 55+ Dagen

Ja, ik wil een gratis intakegesprek met de styliste

Naam

Woonadres

Postcode                               Plaats                                                   

Telefoonnummer

E-mail adres   
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Er werd met de eenvoudige camera-

tjes veel minder lukraak geschoten. 

Albums of dozen doorspitten ver-

schaft mij een groot genoegen. Het 

verleden van onze medemens wordt 

zo nadrukkelijk gepresenteerd. Beel-

den liegen natuurlijk nooit. Soms 

trekken via fotoalbums complete hu-

welijkceremoniën aan je voorbij. Het 

is bijna gênant om die overduidelijke 

privé-beelden te bekijken, maar 

een fotoalbum leg ik nóóit meteen 

terzijde. Iedere bladzijde – van dat 

bekende zwarte fotopapier - blijf ik 

omdraaien. Ik wil álles meemaken. 

Mijn ongegeneerde nieuwsgierigheid 

is moeilijk uit te leggen. Rudy Kous-

broek en W.F. Hermans hebben over 

dit onderwerp intelligent geschreven. 

Op een zaterdag in november 2007 

kocht ik bijgaande fotokaart (9 x 14 

cm) voor 1,50 euro op de markt.  

Wij zien een groep van 23 dames 

poseren op het Scheveningse strand, 

met op de achtergrond het Kurhaus. 

Wie zijn zij?

Wie zijn deze vrolijk lachende 

vrouwen?

De leeftijd varieert van 17 tot circa 

30 jaar. Ik dacht onmiddellijk aan 

een groep verpleegsters c.q. collega’s 

uit een ziekenhuis in de omgeving. 

Het meest voor de hand liggend is 

de Sophia Verpleeginrichting aan 

het Gevers Deynootplein. Een groep 

collega’s die gewoon een uitje met 

elkaar hebben met o.a. een tochtje 

over het strand. Dáár werden zij 

vereeuwigd door een van de beroeps-

fotografen die er altijd rondhingen. 

De zes jongste van de groep zitten 

vooraan. Daarachter de iets oudere 

op hun knieën en daarachter staan de 

échte volwassen ladies.

De uitstraling van de groep vind ik 

prachtig! Zoals er maar liefst zes 

vrouwen zwaaien naar de fotograaf. 

En wat te denken van de kleding? 

Consequent dragen de dames al-

lemaal een zomerjurk, waarbij het 

balletjesmotief regelmatig terug-

keert. Wij traceren een enkel vest/

jasje en de helft van de dames bedekt 

heur haar met een baret of kapje. 

Doorgaans ontdek je bij losse foto’s 

zelden geschreven informatie op de 

achterzijde. Op deze foto wél. In pot-

lood: ‘Scheveningen, 28 juni 1933’.

A. Hugenberg

Als historicus kijk je dan in het 

Gemeentearchief eventjes in de 

anten a e  via e ic fiche  
wat de weersverwachtingen voor die 

bewuste woensdag waren. Mmm, 

enigszins bewolkt. 

Het belangrijkste buitenlandse 

nieuws op 28 juni is het aftreden van 

de fatsoenlijke dr. A. Hugenberg, 

minister (economische zaken) in het 

Duitse kabinet. Commentaar: “De 

laatste verdediger van de bestaande 

orde heeft de stap gedaan, die den 

nationaal-socialisten nog vrijer baan 

inruimt, die zij reeds plachten te 

gaan”.

Tja, vermoedelijk was die Hugen-

berg voor het gros van de dames een 

onbekende, zoals zij in juni 1933 ook 

nog geen weet hadden van nieuwe 

(donkere) Duitse praktijken, uitge-

voerd door de Sturmabteilung (SA) 

en Schutzstaffel (SS). Ruim twee 

weken na deze strandopname zou de 

Duitse Nazipartij, de N.S.D.A.P., de 

enige toegestane politieke partij in 

Duitsland zijn. 

Vrolijker zaken

Gelukkig waren die duistere 

schimmen voor ‘onze’ dames nog 

onzichtbaar. Hun gedachten gingen 

vast uit naar vrolijker zaken, zoals 

een bioscoopje pikken in het West 

End-theater, de Passage of in Asta. 

In het Haagse centrum konden zij 

die woensdagavond kiezen uit: ‘Ich 

und die Kaiserin’, ‘A bedtime story’ 

of ‘Wein, Weib und Czardas’. Tja, en 

nú, overdag, zo vlakbij het zeewa-

ter, is er alleen maar ruimte voor 

gedachteloos, onbezorgd plezier!

De kans dat nog één van de jongere 

dames in leven is, schat ik vreselijk 

klein. De foto is ruim driekwart 

eeuw oud. Ach, het is wel charmant 

dat deze vrolijke groep dames voor 

eeuwig anoniem blijft. Die ene 

dag, 28 juni 1933, beleefden zij 

met elkaar dat vrolijke moment. In 

een tiende van een seconde opende 

de sluiter van de camera en zie, de 

dames ‘leven’!                                                                                                                        

Joris Boddaert
jorisboddaert@hotmail.com 

‘Dagje Scheveningen’ op 28 juni 1933 ...
Het voyeurisme is mij aangeboren en deze eigenschap heeft 

zich in de loop der jaren alleen maar versterkt. Hoeveel fotoal-

bums heb ik op de rommelmarkt niet doorgebladerd? Steeds 

word ik weer verrast door de ‘warmte’ van eenvoudige zwart-

wit-beelden. De fotografie was een halve eeuw geleden een 

serieuze bezigheid.

w
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SPECSAVERS IS EEN 

SERIEUZE ZAAK

Bij Specsavers worden oogmetingen uitgevoerd door MBO opgeleide opticiens 
of HBO opgeleide optometristen. Daarnaast heeft u bij ons al een complete bril 
vanaf €29. Bij Specsavers nemen wij u en uw portemonnee serieus. 
Ga toch meteen naar Specsavers.

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

TOPKWALITEIT GECOMBINEERD MET 

PROFESSIONELE SERVICE TEGEN EEN EERLIJKE PRIJSDE SPECSAVERSOPT CIEN

STANDAARD

I

  complete bril vanaf

€29
incl. gratis 

PENTAX glazen

Gratis standaard enkelvoudige glazen bij aankoop van een montuur. 
Vraag naar de voorwaarden.

- Op een zaterdag in november 2007 kocht ik bijgaande fotokaart (9x14 cm) voor 1,50 euro op de markt. Blijven deze dames voor eeuwig anoniem? -

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-

abonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 

Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

r Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:   r overmaking          r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag



51e TONG TONG FAIR 
voorheen pasar malam besar 

21 mei t/m 1 juni 2009 
Malieveld • Den  Haag 

www.tongtongfair.nl
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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

51e TONG TONG FAIR 
voorheen pasar malam besar 

21 mei t/m 1 juni 2009 
Malieveld • Den  Haag 

www.tongtongfair.nl

51e TONG TONG FAIR 
voorheen pasar malam besar 

21 mei t/m 1 juni 2009 
Malieveld • Den  Haag 

www.tongtongfair.nl

Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer

Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen

• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher

Faulebutter 2

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Verkeerstoren-  
laan 1 
Nootdorp 
015-2560064 

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

afspraak geopend 
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De Daffodil 33 koppelde echt prima 
voor het leven

Als kind van ongeveer 12 jaar 

besefte ik wel degelijk hoe ingrij-

pend dat voor hem was. Mijn vader 

was een man, die gewend was alles 

 e fiets te en  naa  ijn we  
op het Arbeidsbureau, naar familie, 

naar voorlichtingsavonden op de 

ambachtsscholen (waar hij leerlingen 

richting leerlingstelsel probeerde te 

ewe en  naa  e an ve eni in  
Zang door Vriendschap, boodschap-

pen doen et cetera. En ineens kon dat 

niet meer. Maar de oplossing kwam 

via het ensi en n s  a cht 
rijlessen nemen in een aangepaste 

auto en mocht daarna een auto aan-

schaffen.

Variomatic

a  aan en ie enh is  een 
ingrijpende operatie, rijlessen, een 

langdurige revalidatie (ook thuis) en 

ei aa  wennen aan het nst een 
was er het rijbewijs en verscheen de 

groene daffodil voor de deur. Een 

ee ene   ecies te ijn  et 
crème spatborden. De goedkoopste 

it ave  want het  was ini  
ite st ini . e e  was e  

(ondanks het pientere pookje en 

aan ijvin  et ete s  a s e 
variomatic spottend werd genoemd) 

aan e ast  want h ewe  n e  
ve sne in  was e s het vee v i  
remmen voor mijn pa’s “goede” been 

te belastend. Dus waren er ook nog 

een stuurrem en een stuurgashendel 

ingebouwd.

Ondanks het besef, dat het hier om 

een e n aa  in  en niet  
luxe, was daar toch de gepaste fami-

iet ts en aa te a et het e in 
(vanwege twee inmiddels gehuwde 

ssen n  aa  twee in e en 

tellend) diverse verkennende ritjes. 

Via Oudewater naar Utrecht, gewoon 

effe naar Hoek van Holland of naar 

de bollen, waar we immers op de 

fiets n it wa en. en nie we h i-
n ntv w e ich.

Op het fietspad

We bleven ook wel dichtbij met de 

“proefritjes”. Zoals die ene avond, 

waarop de auto aan een familielid 

gedemonstreerd moest worden, we 

van de Scheveningseweg de Stevin-

straat indoken en vervolgens rechtsaf 

de Nieuwe Parklaan opdraaiden en 

ik vaststelde, dat de bomen aan de 

ij ant van e we  we   icht ij 
wa en. e ij t  het fiets a ”  
stelde ik vast. Een blik in de achter-

uitkijkspiegel en stevige draai naar 

links aan het stuur waren voldoende 

 het a e e scha  wee   het 
juiste en vooral rechte pad te krijgen.

n  was s ew n s a  

en e  v  at fiets a  en ach a 
was nog in de oefenfase. En ik moet 

ee ij  e en  a ee s ei en ij  
est e  in n a fie. n v  he  

was het een redmiddel.

Sjansmiddel

Omdat pa evenwel moeilijk ter been 

ee  en s niet e  e a t  n 
wassen, deed ik dat voor hem in 

een tijd, waarin autowasserettes nog 

niet als paddenstoelen uit de grond 

e e en wa en. e  at in e ee ste 
jaren beleefd als een kinderplicht, 

later werd daaraan een nieuwe 

i ensie t e ev e  e a i  
als ultiem “sjansmiddel”. Het was 

nog in de tijd, dat je de auto gewoon 

voor de deur kon parkeren. Dat ging 

later anders, want na 10 jaar was 

mijn pa ook toe aan een invaliden-

parkeerplaats. Maar in de beginjaren 

ew n v  e ei en e  n e  
“invalidenbord”

Schone kansen

 En dat bood schone kansen. Want 

terwijl ik de auto waste, vaak in 

t e ien  e e scha  van twee neven  
leeftijdgenoten, kwamen de meiden 

v ij. et a  ann   ei ij  

i e ij  te a en ijn  at ie 
meiden voor de Daffodil kwamen, 

maar ik ga er toch nog steeds vanuit, 

at e a e ie want vee  wa en 
het e  e  ate a  an s wa en 
voor de combinatie Daffodil/aardige 

jongen. Of ik toen ook mooi was, 

an i  e  niet  e  e e en  
maar aardig was ik toen al wel… 

Hoe dan ook, werd de Daffodil ge-

bruikt als ultiem lokmiddel. Tja, en 

dan werd een grapje gemaakt in de 

in van waa  aan ie ie enen 
naa  t e”  wat it je haa  van aa  
weer leuk”. Niet bijster origineel, 

maar wel beschaafd, wat neem één 

in  van ij aan  n e we ven e 
opmerkingen overschreden nooit 

e en en van ats en. en i t  
mind’ hadden we trouwens toen als 

15/16-jarige niet. Wisten wij veel.

Veel spoelen

Natuurlijk werd ik wel door pa ge-

corrigeerd met opmerkingen als “je 

hebt die auto nou al drie keer afge-

spoeld” of “je hebt ‘m vorige week 

pas helemaal gepoetst”. Pa  begreep 

niet, dat die meiden niet alleen langs 

kwamen richting Dierenselaan, maar 

ook nog een keer terugkwamen. Het 

waren “gouden tijden” met de Daf-

fodil. Eén van die meiden is trou-

wens een paar jaar later mijn vrouw 

geworden en is dat nog steeds. Met 

an  aan het ee ene v e t i  van 
mijn vader.

Ton van Rijswijk

En ineens stond die DAF 33 voor onze huisdeur, destijds beter 

bekend als de Daffodil – wat ‘narcis’ betekent in het Engels. 

Nou ja, ineens. Mijn vader werd invalide na een mislukte behan-

deling van adervernauwing aan zijn linkerbeen. Zeven maanden 

lag hij in het ziekenhuis, dat toen nog Johannes de Deo heette, 

maar ook wel Westeinde-ziekenhuis genoemd werd. Zeven 

maanden op een zaal met bijna 40 andere patiënten, want zo 

ging dat in de jaren 50. Aan het eind van de behandeling kon 

zijn been niet worden gered en moest er worden geamputeerd.

- Op de foto mijn vrouw (links) als 16-jarige en mijn jongste zusje toen de tram al weg was op Zuiderparklaan.  -

DAF Museum Eindhoven ook virtueel mooi!
n in h ven  e a e at van e a  is een ee  e  se  aan e e e en a ische e e an se a t  ewij . 

Ook voor techneuten interessant, omdat bijvoorbeeld de werking van variomatic er uit de doeken wordt gedaan, in de 

v s n  en it ec a es van estij s ete  e en  a s ”het iente e je”. en iet e  ijv ee  en ewe te 
e en van e ans atic. e e nie e aan ijvin  e cee   an ne s ans issie .v.  te 

Tilburg wordt tegenwoordig trouwens nog steeds  toegepast in diverse Europese en Japanse automobielen.

et se  is ins a  t  n a  e en  t ssen .  en .  .  vin t het se  aan e n e esest aat 
   in h ven. e an s ij en  wassenen    e en  st enten   in e en van  t  
j   en j n e e in e en atis.

Voor wie Eindhoven te ver uit de buurt is maar wel over internet beschikt, is ook een virtuele tour door het museum 

e ij . ie aa v  e ie we site  www. a se .n
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

Er zijn maar weinig 50-plussers die zonder baan of uitkering de rest van hun leven niets of weinig hoeven te doen. Daarom zullen bijna allen – meestal tot 65 jaar -  betaald werk moeten verrichten of genoe-
gen moeten nemen met een lage uitkering. Komen ze nog aan de slag? Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

50-plussers moeten worstelen op de arbeidsmarkt

We hebben er eerder op deze plaats 

al voor gepleit dat ouderen – als 

zij nog willen werken of omdat dit 

ew n it e fi nanci e ve we
in en n a e ij  is  ich ij e

s ecia isee e it en ea s aten 
insch ijven a s ij aan e s a  wi en 
of elders willen blijven werken.

Het CPB heeft onlangs in de studie 

ethin in  eti e ent  het ncti
ne en van e a ei s a t v  
e en in e e an  in aa t e acht. 
aa it ij t at e a ei s a ti

ci atie van  t t ja i en in e 
afgelopen jaren sterk is gestegen. 

Hervormingen aan de WAO en de 

vut hebben hieraan een belangrijke 

ij a e e eve . aa  ve wachtin  
zal de arbeidsdeelname van ouderen 

de komende jaren verder toenemen. 

Het beleid voor een verhoging van 

e e en a tici atie is s ccesv .

Uitdaging
 wacht een v en e it a in . 

De markt voor oudere werknemers 

wordt gekenmerkt door een lage 

mobiliteit en weinig kansen voor 

oudere werklozen.

Het kernprobleem is dat loon naar 

leeftijd in plaats van (andersom) 

loon naar werk wordt betaald. Met 

an e e w en  in e  ncti
nerende ouderen zouden in feite 

genoegen moeten nemen met minder 

inkomen uit arbeid.

De markt zal beter moeten gaan 

ncti ne en an e n  et  eent 
het . e e it a in  w t nij
en e   e h i i e ec n ische 

c isis en ven ien e evante  in ien 
e ee tij  w t ve h . 
ve  at aatste is een itie  e

vecht  st at waa schijn ij  in 
het najaar van dit jaar in de Tweede 

Kamer zijn beslag zal krijgen. De 

FNV heeft al aangekondigd met 

alternatieve voorstellen te komen 

voor bezuinigen door onder meer 

belastingverhogingen en aantasting 

van de hypotheekrenteaftrek voor 

mensen met dure huizen.  

De Nederlandse arbeidsmarkt 

v  e en  t t ja i en  
is v ens het  ecennia an  
ec n ntee  et een aa  e cen

tage aan mensen dat nog (volledig) 

aan e s a  was. nsti e e e in
en v  a ei s n eschi thei  en 

vervroegde uittreding zijn hieraan 

debet geweest.

Prikkels
De WAO en vut zijn de afgelopen 

ja en aan ien ij  he v  en aa
 ve s echte  v  e e en. 

aa  is e a tici atie ste  
gestegen. De hervormingen waren 

n i  at v e tij i e it
t e in  nh aa  we  in het icht 
van de vergrijzing.

Op dit moment wordt langer 

we en e s fi nanciee  aan
e e i .  ve aa t e ecent 

in ev e e we n s e e
astin   we en ven e  jaa . 
aa  ve wachtin  a  e a tici atie 

van ouderen, zonder aanvullend 

beleid en zonder rekening te houden 

met een eventuele verhoging van de 

ee tij  stij en van n evee  
 cent in  naa  i   
cent in .

Dit komt deels door betere prikkels 

om langer door te werken en deels 

doordat ouderen beter opgeleid 

zijn en er meer oudere vrouwen 

werken. Vroege uittreding (zoals 

de vut) heeft problemen met het 

ncti ne en van e a ei s a t 
voor ouderen lange tijd gemaskeerd, 

ste t het .  e a tici atie sne  
stijgt, komen deze problemen aan de 

oppervlakte. 

e i iteit n e  e en is inte
nationaal gezien laag en bedrijven 

zijn terughoudend bij het aannemen 

van ouderen. Hierdoor benutten we 

als samenleving onvoldoende het 

ense ij  a itaa  van e e we
ne e s  sch ij t het .
Ouderen blijven vaak hangen in hun 

banen en investeren weinig in hun 

mogelijkheden, wat vernieuwingen 

belemmert.

Gouden kooi
Een kernopmerking is dat ouderen 

die hun baan verliezen nauwelijks 

nog kans hebben om terug te keren 

naar de arbeidsmarkt. Daardoor is de 

ongelijkheid tussen de ‘insiders’ en 

e tsi e s  t. e we s

hei s  v  e en in e e
an  is et e i e  ie jaa  e

ce ti nee  an  in ve e ij in  et 
de meeste andere industrielanden.

e ans at een ja i e van it een 
it e in  wee  aan het we  

t is  cent in e e an  
v  een sse  is at n  aa  
 cent. 

Loon en productiviteit
Een belangrijke oorzaak voor het 

s echt ncti ne en van e a ei s
a t v  e en is het ve schi  

t ssen het n en e ctiviteit 
van oudere werknemers. Lonen 

nemen in Nederland sterk toe met 

de leeftijd van werknemers, terwijl 

at niet e t v  e ctiviteit. 
Daardoor raken ouderen opgesloten 

in een soort ‘gouden kooi’.

Ontmoediging
i iteit  sch in  en e stan i  

n e ne e scha  w en nt e
digd, doordat de leeftijdspremie 

is gekoppeld aan de oude baan. 

Vanaf een bepaalde leeftijd, die per 

e e s e  an va i en  is het 
moeilijk van baan te veranderen. 

Demotie, ofwel gaan werken in een 

baan die minder salaris oplevert 

maar ook minder intensief is, komt 

weinig voor.

Steeds meer 50-plussers weten een plaats op de arbeidsmarkt 

te vinden of te behouden. Een probleem is echter dat het voor 

werkloze ouderen vaak heel moeilijk is na ontslag een nieuwe 

baan te vinden. Vanuit een werkende situatie is het een-

voudiger ander werk of een andere functie bij de bestaande 

werkgever te vinden. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het 

kabinet daarom geadviseerd hoge prioriteit te geven aan de 

hervorming van de arbeidsmarkt voor ouderen.

Erf- en schenkingsrecht

Niet nalaten aan zoon 

onder curatele

Wij hebben een zoon van 50 jaar, die 

een samenlevingscontract heeft en 

twee dochters van 14 en 16 jaar. Hij 

heeft in 2005 een hartstilstand gehad 

met als gevolg een ernstige hersen-

beschadiging. Nu woont hij in een 

appartement met begeleid wonen. De 

beschadiging is zo ernstig, dat hij 

onder curatele is gesteld. Alleen zijn 

vrouw regelt de fi nanciële zaken. Zij 
heeft sinds een jaar een andere re-

latie. Wij vinden het niet correct om 

onze nalatenschap  aan hem na te 

laten, want hij kan er niets mee doen. 
Is het mogelijk mijn zoon te onterven 
en het geld aan de kleinkinderen na 
te laten?

Laat een testament opmaken, waarin 

 aat esch ijven aan wie  wi  
nalaten. Feitelijk kan uw zoon (of 

ijn c at  ich n  e e en na 
overlijden van uw beiden op zijn 

e itie e tie een ini
e ee . s ijn c at  an ijn 
vrouw nog?) dat gaat doen, lijkt het 

ons betwistbaar, vooral ook omdat 

u aan zijn kinderen wél wil nalaten. 

Een bijzondere kwestie, waarbij u 

nooit in de toekomst kunt kijken. 

Daarom is de eerste stap die u moet 

doen een testament laten opmaken, 

waarin u vastlegt dat (een deel van) 

w na atenscha  naa  e in e en 
van uw zoon moet gaan.

Niet willen praten

over nalatenschap

Ik heb een vriendin van Chileense af-
komst, Zij is al twaalf jaar getrouwd 
met een Nederlandse man. Zij heeft 
twee kinderen uit een voorgaande 
relatie van wie nog één thuis woont. 

Deze kinderen zijn in haar huwe-
lijk – dus ook door hun stiefvader 
– opgevoed. Hij heeft een eigen huis 
en ook nog een boerderij in Chili, 
waar ze elk jaar naartoe gaan met 
vakantie. Hij wil zelf niet praten over 
de nalatenschap. Wat erft zij?

s ij is et w  e t het wet
te ij  e echt a s e  een testa ent 
is opgesteld dat anders bepaalt. Is 

e  s a e van het wette ij  e echt 
en haar man overlijdt, dan is zij de 

langstlevende die alles van haar man 

erft. Hierbij gaan we er wel vanuit 

at e h we ij s a tne s in e een
scha  van e e en ijn et w  en 
at hij  een in e en it een ee

dere relatie heeft. Er kan ook sprake 

zijn van huwelijksvoorwaarden, 

bijvoorbeeld wanneer een van de 

huwelijkspartners vermogen (bedrijf 

maar ook onroerend goed) buiten 

de huwelijksboedel heeft gehouden. 

Maar dan moet de andere partner bij 

het huwelijk daarvan op de hoogte 

zijn gesteld en daarmee akkoord zijn 

gegaan.

Sociale voorzieningen

Zelf ontslag nemen

vanwege verhuizing

Vanwege privé omstandigheden ben 

ik – een alleenstaande vrouw van 58 
jaar - genoodzaakt binnenkort mijn 
baan op te zeggen en te verhuizen. 

Ik heb in mijn nieuwe woonplaats 
al een huurwoning en ben daar op 

zoek naar een baan. Bij mijn huidige 
werkgever neem ik waarschijnlijk 
binnen drie maanden ontslag. Wat 

zijn de gevolgen?

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u 

een echt  een it e in . 
Dat zou, gezien uw leeftijd en uw 

(lange?) dienstverleden, zonde zijn! 

et w we eve  isschien 
niet reorganiseren dat hij in een 

stilzwijgende afspraak u uitkiest voor 

‘gedwongen’ ontslag?

an t  ich we  eten insch ij
ven bij het CWI voor een nieuwe 

baan, maar dat kan ook in uw nieuwe 

woonplaats. Pas als u geen nieuwe 

aan nt vin en  h t w s
icitatie icht  t  na a   van 
e  waa schijn ij  in aan e in  

voor de IOAW (dat is bijstand zonder 

vermogenstoets!).

Als u zelf ontslag neemt, loopt u het 

evaa  i ect a  een e e  te eten 
doen op het bestaansminimum, de 

ijstan  et a e fi nanci e ev en 
van dien. Ook zal de (verdere) 

opbouw van uw bedrijfspensioen 

stoppen zodra u ontslag neemt. Heeft 

 n  event e e v t echten  ate e 
leeftijd, dan loopt u de kans dat die 

ook vervallen.

Er zitten dus vele haken en ogen 

aan uw kwestie. Het mooiste zou 

natuurlijk zijn als u in uw nieuwe 

woonplaats of daar in de buurt een 

nie w aan weet te vin en. is
schien wi  w h i i e we eve  
hierbij helpen.

Familierecht

Wie is de officiële

vader van zoon?

Ik woon al twintig jaar samen met 

mijn partner en haar zoon van 22  

jaar,.

Hij is door  haar ex-man erkend en 
draagt ook zijn achternaam.
Maar het is zeker dat ik de biologi-
sche vader ben. Ook bij hem is dat 
bekend.
Wat moet ik doen om hem wettelijk 
dezelfde rechten te geven als mijn 

andere twee kinderen uit een eerder 
huwelijk, zodat ik hem fi scaal jaar-
lijkse schenkingen kan doen?

Er is maar één mogelijkheid: als 

i ische va e  w n fi ciee  
e ennen en at in e e a ini
stratie laten vastleggen.

at ve t we  eni e ce es  
at een ee e e e ennin  en vast

legging ongedaan moeten worden 

gemaakt.

ee  hie ve  c ntact  et e 
burgeradministratie waarin uw zoon 

thans staat geregistreerd en neem 

n i  een a v caat in e a . 
Medewerking is uiteraard ook nodig 

van e va e  ie n  ten n echte a s 
i ische va e  e e ist ee  staat.

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’.



U kunt er een markt met informatie-

stands bezoeken, aan allerlei work-

shops en gezonde tests deelnemen en 

een interessante Doemarkt meemaken 

- plús een spetterend podiumpro-

gramma.

Dit jaar kunt u van alles opsteken 

over uw ‘eigen kracht’. Hoe kunt u 

als 55+’er uw ervaring en kracht ge-

bruiken? Kom het maar eens bekijken 

en uitproberen: lekker bewegen, uw 

kennis opfrissen, uitgaan, kunstbeoefe-

ning, contacten leggen of kennismaken 

met moderne ontwikkelingen. U vindt 

ze ook in de speciale gratis Eigen 

Kracht Krant die bij dit evenement 

verschijnt.

Informatiemarkt 

Op de Informatiemarkt komt u een 

grote verscheidenheid aan organisaties 

tegen. Ze presenteren zich met hun 

hele hebben en houden aan u in hun 

marktkramen en informatiestands: 

van vrijetijdsbesteding tot wonen, 

van geldzaken tot zorg. Rond het 

Atrium zijn voorts drie aparte ‘straten’ 

ingericht met gezonde onderwerpen. 

Op de Verwenboulevard van Woon-

Zorgcentra Haaglanden kunt u terecht 

voor een heerlijke stoel- of voetmas-

sage. Haagse Wijk- en WoonZorg zet 

een Zorgboulevard op, waar u uw 

gezondheid kunt laten checken. Flo-

rence verzorgt in het Preventie Straatje 

advies over voeding, vetmeting en 

voorlichting over gezondheid en het 

Consultatiebureau voor senioren. Op 

het Spuiplein zullen ook nog eens drie 

informatiebussen staan, de Oogbus, de 

ZorgKruisPuntbus en de campagnebus 

van de maaltijdregeling ‘Den Haag: 

Aan tafel!’

Beweegworkshops

In het Atrium kunt u meedoen aan 

workshops nordic walking en Masai 

walking. Nordic walking (‘loopskiën’) 

is onder senioren razend populair. U 

bent lekker buiten, terwijl u benen, 

armen en bovenlichaam traint. Vooral 

voor hart en longen is het heilzaam. 

Masai walking is geïnspireerd op 

de Oost-Afrikaanse Masai met hun 

perfecte houding. Het verstevigt buik-, 

been- en bilspieren en ontlast knie- en 

heupgewrichten en rug.

Andere ‘beweeg’workshops gaan over 

valpreventie, over curves (een nieuwe 

v  van fitness v  v wen  en 
volksdansen door Volksdansvereni-

ging Nitsanim. Op de Doemarkt kunt 

u allerlei andere activiteiten leren 

kennen en ‘uitproberen’: speeddaten, 

de telefonische hulplijn voor ouderen, 

reanimatie, medisch toerisme, volwas-

senenonderwijs, vrijwilligerswerk, 

nst e e enin  financi e e ij -

heden en reizen met de trein.

Op zondag kunt u van dat alles 

bijkomen tijdens een dorstlessende 

theeceremonie, opgeluisterd door een 

buikdanseres.

Openingsontbijt

Aan muziek en vermaak zal ook dit 

keer geen gebrek zijn! De Haagse 

55+ Dagen voorzien in een continu 

podiumprogramma.

U kunt er genieten van volksdans, jazz, 

modeshows, een spectaculair honderd 

man en vrouw sterk popkoor, deelne-

mers aan het Ouderen Songfestival en 

als klap op de vuurpijl een optreden 

van Bonnie St. Claire.

Op zaterdagochtend worden de 

Haagse 55+ Dagen feestelijk geopend 

door wethouder Bert van Alphen. 

Hij lanceert eerst de campagne rond 

de Haagse maaltijdregeling ‘Den 

Haag: Aan tafel!’ tijdens een ontbijt 

op het Spuiplein. Daarbij schuift ook 

de bekende Haagse televisiekok en 

‘smaakambassadeur’ Pierre Wind aan. 

De wethouder zal vervolgens ook het 

eerste exemplaar overhandigen van Op 

stap door Den Haag, een gloednieuwe 

wandelgids voor en door senioren.

Meer informatie

Het volledige programma van de 

Haagse 55+ Dagen kunt u bekijken 

op www.cipo.org.

Of bel CIPO op (070) 364 38 18, van 

maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 

16.00 uur.

ACTUEEL 

De Haagse 55+ Dagen op 6 en 7 juni, in het Atrium van het Haagse stadhuis:

Amusement, activiteiten en informatie

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

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

Oudere Marokkanen
Een groep oudere Marokkaanse ‘gastar-

beiders’ geeft de komende weken gast-

lessen op Haagse scholen. Dat gebeurt 

in het teken van de ‘herdenking’ van 

veertig jaar migratie vanuit Marokko 

naar Nederland. Daarover verschijnen 

ook diverse boeken, zoals Marokkaan 

in Nederland, Hollander in Marokko en 

Marokkanen in Nederland. De pioniers 

vertellen.

In 1969 kwamen Nederland en Marokko 

ficiee  ve een at e  a ei s achten 
in Marokko geworven mochten worden 

voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Uiteindelijk trokken veel Marokkanen 

vooral op eigen gelegenheid naar Neder-

land. De eerste gastarbeiders van 1969 

zullen nu uitgebreid vertellen over hun 

ervaringen van toen en hun contacten 

met de Hagenaars. Daarnaast vindt de 

Riftour plaats, waarbij een tentoonstel-

lingsbus met foto’s en video’s door de 

stad zal trekken. Daarna vertrekt deze 

bus naar het noorden van Marokko. De 

vele Marokkaanse vakantiegangers kun-

nen de tentoonstelling dan bezoeken met 

hun familieleden uit het thuisland.

Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag, 

tot juni. Informatie: tel. 338 13 38.

‘Den Haag Helpt’
De gemeente Den Haag helpt mensen 

met een smalle beurs. Daarover kunt u 

informatie krijgen tijdens een van de zes 

Den Haag Helpt Beurzen. Die vinden 

plaats in verschillende wijken, ook bij u 

in de buurt. Op een evenemententerrein 

met tenten is uitgebreide informatie aan-

wezig over de gemeentelijke regelingen 

voor mensen met een laag inkomen. Bel 

CIPO voor meer info.

Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is het zover: dan organiseert 

het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) in het Stadhuis 

aan het Spui de Haagse 55+ Dagen 2009. Het Atrium zal 

bruisen van de activiteiten, informatie en gezelligheid voor 

55-plussers en iedereen die dat hoopt te worden. De 55+ 

Dagen zijn gratis toegankelijk, van 11.00 tot 17.00 uur. 

www.cipo.org
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INFORMATIE 

HOF wint Appeltje van Oranje

De workshop is gebaseerd op een 

uitgebreidere training voor Haagse 

senioren die ook Van zilver naar actief 

goud heet. Daarvoor kunt u zich ter 

plekke ook aanmelden.

HOF laat u in die training zien wat 

het unieke is dat u als senior aan de 

Haagse samenleving te bieden hebben. 

Juist 55+’ers hebben veel kennis en 

ervaring opgedaan. Die kan van grote 

waarde zijn voor allerlei projecten en 

organisaties. Om uw ‘kracht’ in kaart 

te brengen en meteen te bekijken wat 

voor werk bij u zou kunnen passen, 

worden inspirerende methoden ge-

bruikt zoals de ‘belevingsatlas’ en ‘het 

huis van welbevinden’. Ook uw helden 

van vroeger en nu passeren de revue.

HOF is dé Haagse organisatie voor 

vrijwilligerswerk. HOF heeft een 

speciale vacaturebank die vrijwilligers 

en organisaties samenbrengt. U kunt er 

terecht voor informatie en advies over 

regelingen, verzekeringen en vergoe-

dingen; en voor een Vrijwilligerscafé.

Levensboeken

HOF is een actieve organisatie die zeer 

onlangs ‘koninklijk’ werd bekroond. 

Dat gebeurde voor een project dat 

ook om Haagse ouderen draait, maar 

op een andere manier: ‘Levensboe-

ken’. Daarbij tekenen vrijwilligers in 

zorginstellingen en bij mensen thuis 

de levensverhalen op van Hagenaars 

van 75 en ouder. Zo’n levensboek is 

helemaal opgezet volgens de wensen 

van de persoon, met foto’s, stambomen 

of levenslijnen. Levensboeken worden 

ook steeds meer in bijvoorbeeld scho-

len gebruikt. Ouderen vertellen dan 

over hun leven, bijvoorbeeld tijdens 

de oorlog.

Zo ontstaat er meer begrip tussen 

verschillende generaties en worden 

ouderen bij de maatschappij betrokken.

‘Levensboeken’ kreeg daarvoor op 

12 mei op Paleis Noordeinde een 

prijs uit handen van prinses Máxima: 

het Appeltje van Oranje. De Appel-

tjes van Oranje zijn prijzen van het 

Oranje Fonds. Bijzondere projecten 

die ontmoetingen tussen verschillende 

groepen in de samenleving stimuleren, 

komen er voor in aanmerking. Dit 

jaar waren er drie winnaars. Daarvan 

ontving ‘Levensboeken’ van het HOF 

ook nog eens de ‘grote Appel’.

Een van de workshops tijdens de Haagse 55+ Dagen is Van zilver naar actief goud, georga-

niseerd door HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk. Daarin kunt u met behulp van enkele 

oefeningen verkennen wat u met uw ‘eigen kracht’ kunt betekenen in het vrijwilligerswerk.

- Grote belangstelling tijdens de vorige 55+ Dagen, in 2007 -

- Prinses Máxima overhandigt het Appeltje van Oranje aan projectleider Esmé van der Helm 

(Foto ANP) -
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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

✁

3 HALEN, 2 BETALEN

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON IN ONZE 

WINKEL OP DE THOMSONLAAN GELDT 

VOOR U 3 HALEN 2 BETALEN”

HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL IS GRATIS

Geldig tot 1 juli 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

We gaan terug naar de eind jaren 

veertig wanneer Hans van den 

Burg, een met de Vut zijnde inter-

nationaal vrachtwagenchauffeur, 

wordt geboren in de Vermeerstraat 

te Loosduinen. Als opgroeiend 

jochie heeft  één plek in Loosdui-

nen een voor hem en waarschijnlijk 

voor vele Loosduiners onuitwis-

bare herinnering achtergelaten: hèt 

speelterrein.

Ome jan en meester Tang

“Fantastisch daar, na schooltijd 

waren wij daar eigenlijk altijd 

te vinden. Je kon er  alle sporten 

beoefenen, het was dè plek voor 

de jeugd in Loosduinen. Ome Jan 

van Gaarden was de baas van het 

speelterrein, geweldige man, die 

alles keurig bijhield en zorgde voor 

de spelmaterialen.”

“En dan had je ook nog meester 

Tang, die verzorgde één keer per 

week de sportmiddag, gingen 

we wedstrijden spelen. Goh, wat 

regelde die man ook veel. Ook het 

douchen, mocht je één keer per 

week naar het Meckelenburgplein 

en als je klaar was hard terug ren-

nen naar school. Degene die als 

eerste terug was kreeg van hem een 

kadootje, een potlood of schriftje”.

Loosduinse Veiling

Hans groeide op, ging op zijn veer-

tiende aan de slag in de Loosduinse 

Veiling, waar hij zich bezig  hield 

met het laden van vrachtwagens en 

koelwagens met groente en fruit 

voor de Amerikaanse soldaten, 

gelegerd in Frankfurt. Het transport 

gebeurde in die tijd met de trein van 

de WSM, waarvan het laatste traject 

in 1970 werd gesloten.

“Ik ging in dienst en was 21 maan-

den lang commando, hierna werd ik 

internationaal chauffeur op een che-

micaliën tankwagen”. Hans reed, 

behalve Roemenie, op alle Europese 

landen, maar zag ook nog eens kans 

verkering te krijgen. 

“Daar hoefde ik niet zo ver voor te 

reizen als voor mijn werk”, bekent 

Hans lachend,  “Mijn huidige vrouw 

was namelijk de vriendin van mijn 

zus, dus ik heb haar bij ons thuis 

ontmoet!”.

Terug naar de roots

De jaren, waarin het gezin Van den 

Burg twee kinderen en kleinkin-

deren kreeg,  verstreken en na een 

verhuizing naar de Seghersstraat 

keerde het gezin toch weer terug 

naar het zo geliefde Loosduinen. 

De straatnamen in zijn oude buurt 

waren in 1967 veranderd maar dat 

deerde Hans niet, zij klonken als 

muziek in zijn oren.

Sinds Hans met de Vut is gegaan 

vult hij nog steeds zijn vele vrije 

tijd in met sport; nu als wedstrijd-

secretaris bij de voetbalvereniging 

Oranjeplein-Postduiven.

Eens temeer blijkt maar weer dat 

jong gedaan, oud geleerd is. Wat 

ome Jan en meester Tang in zijn 

jeugd waren, is hij nu zelf bij de 

voetbalclub!

In deze aflevering keer ik met Hans van den Burg terug naar de Vermeerstraat in Loosduinen 

en dan specifiek naar het tussen het Pieter de Hoochplein (nu Cantateplein) en Vermeerstraat 

(nu Melodiestraat) ingesloten speelterrein.

De Vermeerstraat 
met Hans van den Burg

- Wippen en schommelen op 

het speelterrein, de traditio-

nele basisattracties voor de 

zichzelf vermakende jeugd. -

Terug naar...

-Luchtfoto uit 1949 van Loosduinen, het 

Pieter de Hoochplein (thans Cantateplein) 

tussen de Ockenburgstraat en de Pisuis-

sestraat (Foto: KLM) -
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Johnny Lion & The Jumping Jewels (2)

Manager Batelaan over
hoe je het regelde en zo
Herman Batelaan, oud manager van The Jumping Jewels en Johnny Lion & The Jumping 
Jewels, haalt zijn herinneringen op in deze tweede aflevering over de bands. Jaap Schut

“Naast het domino-effect, de als 

paddenstoelen opkomende gitaar-

groepen binnen en buiten Den 

Haag, vond er bij de media (ge-

drukte pers, radio en TV), de im-

presario’s, de zaal exploitanten, de 

clubs, etc. een ware cultuuromslag 

plaats en vooral niet te vergeten bij 

de platenmaatschappijen.

“Het succes van Johnny Lion & 

The Jumping Jewels, zowel via 

de plaat als hun bühne-optredens, 

bracht veel locale publiciteit 

teweeg met als gevolg dat de 

landelijke pers hieraan behoorlijk 

aandacht ging schenken waardoor 

radio- en tv-optredens niet uit 

konden blijven. Deze drastische 

intrede van de gitaargroepen met 

hun zanger(s) in de bestaande en in 

slaap gevallen showbusiness ging 

echter niet zonder slag of stoot.

Zaaloptredens

“De eigenaars waren niet gewend 

aan de eisen die de groep stelde 

m.b.t. de benodigde ruimte om hun 

apparatuur op te stellen.

“Voorbeeld: het eerste optreden 

buiten Den Haag van Johnny Lion 

& The Jumping Jewels zou plaats-

vinden in Egmond–Binnen (N.H.). 

Zoals gebruikelijk ging ik bij 

aankomst eerst de binnensituatie 

verkennen. Het was een enorme 

grote zaal en in een hoek stond een 

vlonder op biertonnen opgesteld! 

De eigenaar gaf aan dat daarop de 

spullen konden worden opgesteld. 

Ik gaf uitdrukkelijk aan dat de 

groep daarop niet kon werken, 

waarop de eigenaar antwoordde dat 

vorige week The Ducht Swing Col-

lege daar wel had gestaan. Prima, 

maar wij niet.

“Hij riep toen zijn drie zonen (drie 

kleerkasten) en deze gingen naar de 

bus en eisten dat de jongens gingen 

optreden. Die bleven rustig in de 

bus zitten en zeiden “daar staat de 

manager en die bepaalt”. Ik bleef 

bij mijn standpunt terwijl de zaal al 

behoorlijk volstroomde. Uiteinde-

lijk gingen zijn zonen aan de gang 

en binnen drie kwartier was er een 

podium van 5 bij 4 meter gereali-

seerd. De spullen werden opgesteld 

en de show kon beginnen. Enorm 

succes en het gevolg: een zeer 

tevreden exploitant en tig nieuwe 

contracten. Opvallend was dat later 

in deze grote zaal een podium over 

de gehele breedte van de zaal en 4 

meter diep werd gebouwd tot ge-

noegen van de velen na ons, maar 

ook voor onze latere optredens in 

deze zaal. De exploitant had goed 

begrepen dat een nieuw tijdperk 

haar intrede had gedaan.

Impresario’s

“Deze bureaus organiseerden in 

opdracht van bedrijven, verenigin-

gen, etc. shows waaraan allerlei 

soorten artiesten, zoals ook de 

variétéartiest, deelnamen. De vraag  

naar deze shows taande behoorlijk 

en de impresario’s grepen de kans 

aan om het succes van Johnny 

Lion & The Jumping Jewels te ge-

bruiken, door deze te contracteren 

voor dergelijke shows. Zij werden 

gecontracteerd als eindnummer 

voor de pauze en eindnummer van 

de show, uiteraard de belangrijkste 

posities. Ook nu bleef het succes 

niet uit en de impresario’s en hun 

opdrachtgevers waren weer zeer 

content. 

“Maar ja, dat ging niet zonder 

slag of stoot, want de oude garde 

begreep niets van deze gasten met 

hun snoeiharde gitaarmuziek en 

een keihard zingende zanger en 

het hierbij behorende opzwepende 

ritme. Daarbij genomen de enorme 

installatie met al die snoeren en 

de gevolgen van de wisselingen 

van de acts, want de bühne moest 

steeds vrij opgeleverd worden 

voor de daarna aangekondigde act. 

De meesten van deze oude garde 

waren zeer vijandig en tegenwer-

king was steeds aanwezig bij iedere 

show. Vooral de aankondiging door 

de conferencier; deze wist donders-

goed dat de versterkers opgesteld 

moesten worden en de jongens 

hun gitaren moesten pluggen, maar 

kondigde toch te vroeg de artiest 

aan met als gevolg dat, als het 

gordijn omhoog ging, de jongens 

behoorlijk voor gek stonden 

want zij konden niet direct op de 

aankondiging reageren waardoor 

er bij het publiek verwarring en 

ongenoegen ontstond.

“Ook kwam het voor dat tijdens het 

optreden van de jongens plotseling 

de stroom uitviel en je alleen de 

drummer hoorde, dus een afgang. 

Wat bleek: iemand had de stekker 

uit het stopcontact getrokken. Maar 

zoals er wel eens werd gezegd gold 

toen ook voor mij: zonder strijd 

geen overwinning en reken er maar 

op: wij hebben de strijd gewonnen. 

Zie de verdere ontwikkeling van 

de tienershows en dergelijke. Ook 

hier was duidelijk sprake van het 

moeilijk accepteren van de oude 

garde van de nieuwe generatie met 

haar opvattingen over muziek en 

presentatie.”

 

Wordt vervolgd
met a evering  over 
ohnn  ion  he umping 
ewels in De Oud-Hagenaar 

nummer .

Museum RockArt
Zekkenstraat 42  
3151 XP 
Hoek van Holland
06-51512885
info@rockart.nl 
www.rockart.nl

Openingstijden:
donderdag/vrijdag/zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur
Iedere 1ste zondag van de 
maand van 
13.00 tot 17.00 uur

- De Jumping Jewels op een promotionele kaart van de band die werd verspreid. -

- Hans van Eijk -

-  Tjibbe Veeloo -

-  Even wat uitleggen aan de fans -
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Zaterdag 6 juni 10.00-11.00 uur: Ontbijten met ‘Den Haag: Aan tafel!’ KOMT U OOK?
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Het toenmalige katholieke 

dagblad voor Den Haag, De 

Residentiebode,noemde Pension 

Eykenburg “een monument van 

Roomschen durf in westelijk Den 

Haag”.

Pastoor J.A. Annegarn, voorzitter 

van het kerkbestuur Kamperfoe-

liestraat, was de drijvende kracht 

achter de bouw van Pension Eyken-

burg. Hij vergeleek Eykenburg met 

Jeruzalem: “ook deze stichting is hier 

onder ons geworden een oord van 

rust, na jaren lange drukke zaken, 

door God zoo middelijk gezegend, 

en aardsche beslommeringen is dit 

oord voor zoo menigeen een oase 

van rust geworden”. 

De toenmalige Welstandscommissie 

vond het ontwerp veel te kolossaal 

voor de woonbuurt, maar het gebouw 

in neo-gotische stijl van architect Jan 

Stuyt kwam er toch. Eykenburg werd 

onderdeel van wat men later het rijke 

Roomse leven ging noemen.  

Luxueus pension

Zoals gezegd was Pension Eyken-

burg alleen voor welgestelde 

katholieken. Dit kwam niet alleen 

tot uitdrukking in de pensionprijs, in 

de begintijd toch al gauw zo’n 2.000 

gulden per jaar per persoon, maar 

ook in de inrichting van het huis. Het 

huis was voor die tijd heel modern 

ingericht en van vele gemakken 

voorzien. In dit pension met 103 ka-

mers viel dag en nacht aanspraak te 

maken op de verzorging. Uit de staat 

van verhuur in 1931 blijkt dat het 

huis vier soorten bewoners kende: 

echtparen, mevrouwen, dames en 

juffrouwen.

Ook het geestelijk leven was goed 

verzorgd met een eigen kapel. 

Eykenburg werd tot in de jaren 60 

grotendeels gerund door de zusters 

Ursulinen uit Bergen. Zonder de 

ijver en toewijding van deze zusters 

zou Pension Eykenburg het niet heb-

ben gered. Zij droegen zwarte sluiers 

om hun hoofdkap om de frivoliteit 

op afstand te houden. Voor de bewo-

ners van het huis liepen ze het vuur 

uit hun sloffen. En voor deze inzet 

werden de zusters naar onze begrip-

pen maar zeer karig beloond.

Kort voor de oorlog ondernam Pen-

sion Eykenburg nog een nieuwe acti-

viteit. Er werd een afdeling nazorg in 

het gebouw voor de wijkverpleging 

in de zogenaamde lighal geopend. 

Die nazorg werd in samenwerking 

met ziekenhuis Sint Anthoniushove 

in Leidschendam verleend voor 

herstellende patiënten. Eykenburg 

leverde naast de ruimte ook zusters 

Ursulinen met verpleegstersdiploma 

en de voeding.

Bezettingstijd

De bezetting van Nederland door 

de Duitsers in de periode 1940-

1945 ging ook aan de bewoners van 

Pension Eykenburg niet ongemerkt 

voorbij.

De plichtsgetrouwe nonnen hadden 

zich tijdens de oorlog ontfermd over 

een groep van 40 onderduikers. 

Die brachten hun dagen door in een 

kruipruimte boven in de toren van 

de kapel. Een lage houten zolder van 

12 meter lang waar ze zich alleen in 

gebogen houding  konden voortbe-

wegen.

Tijdens de oorlog raakten veel 

overheden hun onderdak kwijt door 

bombardementen waardoor ze zich 

gedwongen zagen elders in de stad 

gebouwen op te eisen. Waaronder 

ook Pension Eykenburg  voor her-

huisvesting van het bedrijfschap voor 

akkerbouwproducten. Na de oorlog 

viel het Pension met grote moeite 

terug te voorderen. Pastoor Annegarn 

liet zich echter niet zo maar wegja-

gen en in de lente van 1946 kreeg de 

leiding haar gebouw terug.

Jaren zestig

In de jaren 60 kwam het einde aan 

de verzuiling in Nederland. De 

toegenomen welvaart veroorzaakte 

bovendien een andere aanpak van de 

zorgverlening. Die werd niet alleen 

professioneler maar ook meer aange-

past aan de eisen des tijds .De kerken 

droegen hun rol in de zorgverlening 

grotendeels over aan de overheid 

die op haar beurt de zorginstelling 

van subsidie begon te voorzien.  In 

1972 besloot het kerk bestuur over te 

dragen aan een daar toe opgerichte 

stichting tot Huisvesting, Verzor-

ging en Verpleging van Bejaarden 

Eykenburg. Met veel energie begon 

Huize Eykenburg aan een nieuwe le-

vensfase. In deze fase kreeg het huis 

vleugels: nieuwbouw in de Druiven-

straat en de Perziklaan. In de jaren 

90 werd het huis wederom onder 

handen genomen om het geschikt te 

maken voor de volgende eeuw.

Stichting Eykenburg is uitgegroeid 

tot een stichting met twee verzor-

gingshuizen t.w. Huize Eykenburg 

en het Van Limburg Stirum Huis. 

Stichting Eykenburg biedt interne 

verzorgingsplaatsen aan, maar biedt 

ook veel extramurale diensten en 

producten aan  in de stadsdelen 

Segbroek en Centrum.

Tijdens de feestweek van 8 t/m 14 

juni 2009 in Huize Eykenburg die 

als thema dit jaar zal hebben “Reis 

door Europa” zullen wij ook het 

80 jaar bestaan vieren van Huize 

Eykenburg.

Er zal in de gangen op de begane 

grond van Huize Eykenburg een 

fototentoonstelling plaatsvinden van  

Eykenburg door de jaren heen. De 

tentoonstelling is voor iedereen vrij 

toegankelijk. Dus mocht u een kijkje 

willen nemen dan bent u van Harte 

Welkom.

Desiree Bijker
Stichting Eykenburg

Tel.070-7507000

d.bijker@eykenburg.nl

Viering van het 80 jarig bestaan van Huize Eykenburg

Vrucht van toewijding 
der zusters Ursulinen
Dit jaar bestaat Huize Eykenburg in de Kruisbessenstraat 80 jaar. Het huis werd in 1929 gesticht 

door het bestuur van de Rooms Katholieke kerk in de Kamperfoeliestraat.  In de splinter nieuwe 

vruchtenbuurt liet het kerkbestuur een pension voor gegoede katholieken bouwen.

Openbaar programma van de feestweek in juni

Maandag 8 juni Duitse dag:  Opening en bloemschikken

Dinsdag 9 juni Europese dag:  Muzikale Bingo 

Woensdag 10 juni Hollandse dag: Optreden van de Katwijkse volksdansgroep

Donderdag 11 juni Italiaanse dag: Koersbalcompetitie

Vrijdag 12 juni Spaanse dag: Spaanse Bingo

Zaterdag 13 juni Internationale dag:      marktdag met diverse verwenkramen (zoals Hollandse nieuwe)

Zondag 14 juni Franse dag: Optreden van Jeffrey Bonnet + wijn en kaas proeverij

Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor wijkbewoners. Wilt u verder nog informatie over tijdstippen, inschrijvin-

gen en kosten dan kunt u contact opnemen met het Zorgkruispunt 070 7507000

- Eykenburg werd tot in de jaren ‘60 grotendeels gerund door de zusters Ursulinen uit Bergen. -

- De kamers en suite, zoals die er rond 1930 uitzagen.-

- Pastoor J.A. Annegarn, geportretteerd bij zijn 50 jarig 

priesterjubileum in 1953. -

-De Residentiebode noemde Pension Eykenburg “een monument van Roomschen durf in westelijk Den Haag”. -

- Er werd een afdeling nazorg in het gebouw voor de 

wijkverpleging in de zogenaamde lighal geopend. -

- Anno 1929 -



Het blijft natuurlijk tobben met welke wijzer dan 

ook, dus ook met de Viswijzer. De Viswijzer was 

nog niet gepubliceerd of de vissers zelf kwamen via 

hun productschap naarbuiten met een eigen visie, 

en die wijkt duidelijk af van de opvattingen van de 

organisaties die de Viswijzer samenstellen. Echt 

vreemd is dat niet, omdat stichting De Noordzee 

en het WNF (hardliner Greenpeace stapte uit de 

club)  zich niet alleen op puur wetenschappelijke 

gegevens baseren, maar een balans proberen te 

vinden tussen duurzaamheid, vissoort per habitat, 

visstand en overbevissing, maar ook vangstmethodes 

en de schade die de verschillende methodes met zich 

meebrengen (aan bijvoorbeeld de bodem, maar ook 

aan bijvangst). 

Slepen of staan

Omdat al die verschillende factoren gewogen moeten 

w en  is e  e  efinitie s a e van inte etatie en 
dus discussie. Want zijn staande netten nou echt be-

ter dan sleepnetten, die immers schade aan de bodem 

veroorzaken? De samenstellers van de Viswijzer vin-

den van wel, de vissers denken er anders over. Want 

gaan ze voor tong met staande netten, grote kans dat 

er dan bruinvissen in de netten komen. Liever slepen 

ze. Maar de Stichting Noordzee neemt de bijvangst 

van bruinvissen voor lief, omdat ze het kapot slepen 

van de bodem met het oog op de toekomst veel erger 

vinden. En de bijvangsten die de boomkor (sleep) 

opleveren zijn ook nog eens enorm, aldus de stich-

ting, en dus dubbel verkeerd. Dus tong met staande 

netten gevangen staat in de Viswijzer op groen, met 

sleepnet op liever niet (rood). 

Ecocatcher

Maar stel nou dat die tongen die ik bij Simonis of op 

de Haagse markt zie liggen met de ecocatcher zijn 

gevangen, een nieuwe methode waarbij wel met lich-

te sleepnetten wordt gevist, maar door een ingenieus 

systeem worden de tongen als het ware in die netten 

gezogen? Schade aan de bodem: nihil. Dan zijn die 

tongen nog weer groener dan die groene tongen van 

de Stichting Noordzee. 

Probleem is alleen dat die tongen zelf niet weten 

waar ze gevangen zijn, de visboer waarschijnlijk ook 

niet, de visser weer wel, maar die moet dan per bak 

aangeven waar en hoe die vissen gevangen zijn. Je 

zou haast je hengel pakken en op het havenhoofd een 

paar zeebaarzen uit het water slaan, om te voorko-

men dat je bij de visboer in een ingewikkelde discus-

sie terechtkomt over de vraag hoe en waar en waar-

mee die ene heek gevangen is. In de kustwateren van 

Spanje mevrouw? Nou, laat dan maar, want op mijn 

lijstje staat ‘liever niet’. Of komt-ie uit Zuid-Afrika? 

Dan is het goed, want dan heeft die heek zelfs een 

MSC-keurmerk (internationaal keurmerk voor gega-

randeerd duurzaam gevangen vis). Maar, zo vraag je 

je dan weer af; hoe is die vis dan hier gekomen? Per 

boot, per vliegtuig, en hoe wordt die milieubelasting 

dan weer gewogen in de Viswijzer? 

Lekker

Je zou haast vergeten hoe lekker vis kan zijn, en 

hoe gezond, liefst twee keer per week. Zo’n mooi 

dik stuk kabeljauw de oven in met olijfolie en 

esne en nt aatjes en wat fijn esne en s aanse 
pepertjes, of een superverse tarbot uit de Noordzee 

(prima keuze) gewoon om en om gebakken in boter, 

citroentje, peper en zout en smullen maar. En niet te 

vergeten die malse haring, liefst twee, met alleen wat 

uitjes, en dan een jong jenevertje er achteraan. Of 

een haringtartaartje (neem er drie, snij ze in blokjes, 

en  e  fijn esne en eine a jes  een sja tje  
wat kappertjes en een friszuur appeltje in piepkleine 

blokjes gesneden doorheen en een eetlepel crème 

fraîche doorheen en je hebt een geweldig voorge-

recht. 

En die Viswijzer? Zeker downloaden (www.goede-

vis.nl), printen en in je portemonnee doen. En check 

ook www.pvis.nl even, voor de visie van de vissers. 

Beschouw de Viswijzer als een goed advies, vanuit 

de gedachte dat de achterkleinkinderen later als ze 

groot zijn ook nog wat vis kunnen eten. En kom je er 

echt niet uit, vertrouw dan op de mening van je vis-

boer, en als het om hele vissen gaat: de rode kieuwen 

en de heldere ogen.

Maarten de Kroon
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Verantwoord vis eten
Eten en drinken in 

een Haagse context

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

Goed nieuws voor wie van vis houdt: kabaljauw uit de Barentszzee kan weer, 

makreel uit de Noordzee is zeer verantwoord en als de nieuwe haring er is kunt 

u zich met een gerust hart helemaal blij eten. Maar blauwvintonijn kan absolut 

niet meer, roodbaars ook liever niet en paling kunt u maar beter zo min moge-

lijk eten, of helemaal niet. Althans, als u verantwoord vis wilt eten en de jaar-

lijkse Viswijzer die vorige week tijdens de Week van de Zee werd gepresenteerd 

serieus neemt. 

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l

www
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Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

 • vanaf  € 110,00 p.p.

5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”
 • vanaf  € 250,00 p.p.

6-daagse midweek “Compleet verzorgd”
 • € 350,00 p.p.  vertrek 8 en 22 juni / 6 en 13 juli

8-daagse vakantieweek “Uw mooiste week”
 • vanaf  € 445,00 p.p.

Kerst-Nieuwjaarsreis 2009
11 dagen uit en thuis, incl. excursieprogramma

www.hotelaandevaart.nl

Last minute

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het 
Nationaal Park het Drents-Friese Wold, 

50 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle 
zalen bieden u een riant onderkomen.

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl

uw mooiste actieve
50-plus vakantie

week of midweek

geheel compleet 
verzorgde vakantiereis

halen/brengen

excursies

gezellig avondprogramma

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,

startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk

uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 143,50 p.p

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Recept

Asperges met vis & 
zeekraal of lamsoren
Neem duimdikke asperges (AA, zo 

vers mogelijk), leg ze een uurtje 

in water en schil ze. Snijd van de 

onderkant ruim een centimeter af en 

kook die samen met de schillen in ruim 

water met wat zout een half uur. Zeef 

het kookwater, voeg de asperges toe en 

kook ze zachtjes gaar in ongeveer 15 

minuten. Maak ondertussen de vinai-

grette. Neem ruim olijfolie, een beetje 

azijn van de beste kwaliteit (van witte 

wijn maar balsamico kan eerlijk gezegd 

ook), zout, peper, klein beetje suiker en 

mosterd. Doe alles in een pannetje en 

klop de vinaigrette tot een gelijkmatige 

massa. Was de zeekraal of de lamsoren 

(zo noemen de Zeeuwen de zeeaster), 

die je soms bij de groenteboer maar 

in ieder geval bij een goede viswin-

kel kunt kopen of in de supermarkt. 

Beide gewassen groeien aan zee op 

de schorren en hebben een geweldige 

zilte smaak, waardoor ze een perfecte 

combinatie met vis vormen. 

Deze ingrediënten vormen de basis van 

het recept, waar je vervolgens royaal 

mee kunt variëren. Heb je zin in asper-

ges met gerookte zalm, spoel dan de 

asperges zodra ze gaar zijn onder koud 

water. Bak ondertussen de lamsoren of 

zeekraal in wat olijfolie (ongeveer vijf 

minuten), verdeel over de borden, leg 

de asperges er op. Doe een theelepel 

van het kookvocht bij de vinaigrette en 

verwarm die heel even (lauwwarm), al 

roerend, zodat het een homogene massa 

blijft. Besprenkel dan de asperges met 

de vinaigrette en leg er tot slot een 

mooie plak gerookte zalm op. 

Johm...
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Sudoku mee en win!
We hebben het niet precies geteld, maar er kwamen een paar honderd inzendingen bin-

nen met de oplossing van het Sudoku-festival in De Oud-Hagenaar nummer 7. Bijna alle 

inzenders hadden de juiste cijferreeks gevonden: 8-9-4-2-3-3.

Een aantal lezers vroeg ons, ver-

zuchtend, of er misschien fouten in 

de opgaven konden zitten, omdat ze 

het na eindeloos puzzelen hadden 

opgegeven. Vooral het laatste dia-

gram, F, werd moeilijk gevonden.

Maar nee, fouten zaten er niet in. 

Dat kan ook bijna niet, omdat de 

sudoku’s door ons worden gemaakt 

met een speciaal computerprogram-

ma dat ‘domweg’ niet eens in staat 

is om foute opgaven te genereren. 

Op een later moment bij de pro-

ductie van de krant kan er trouwens 

wel eens wat verkeerd gaan hoor, 

maar dan met ander soort puzzels 

als sudoku’s – waar meer aan moet 

worden gedaan door mensen. Er is 

ook al eens wat fout gegaan, in een 

woordzoeker over spelers van FC 

Den Haag.

Als toegift van het Sudoku-festival 

doen we hierbij nog eens drie 

opgaven. Ze zijn vrij pittig denken 

we. De sudoku’s zijn gerangschikt 

van A t/m C. In elke Sudoku is het 

veld links bovenin grijs gekleurd. 

De cijfers die daarin thuishoren zijn 

de sleutel tot de oplossing.

Wat we vragen is dus een reeks 

van drie cijfers. Dus bijvoorbeeld 

in Sudoku A links bovenin een ‘7’; 

in B een ‘9’ en in C weer een 7, 

zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 7-9-7

Drie prijzen worden er ditmaal 

verloot.

En nog even dit: surfend op internet 

vonden we iets wonderlijks: sudoku 

toiletpapier! Een Deens product (€ 

8,- per rol). Niet iets voor liefheb-

bers, want dan komt u niet meer 

van de pot. Meer iets voor haters 

van sudoku’s, lijkt ons.

De prijswinnaars

De twaalf oplossers van het 

Sudoku-festival in de krant van 28 

april die de dubbel-cd van Sjaak 

Bral ontvangen zijn:

Th. Hensing, te Rijswijk

Mw. E.M. Heijnen – Nuijen, te 

Bergschenhoek

Ria van Haasteren, te Leiden

Mw. R. Braaksma – Oliver, te 

Zoetermeer

Mw. P. Leenders – Eckhardt, te 

Zoetermeer

Mw. S. v.d. Linden, te Den Haag

Gerie Karsemeijer, te Den Haag

C. van Roon, te Den Haag

B.W. Oranje, te Den Haag

Ger van Aalderen, te Den Haag

Peter Peperkamp, te Den Haag

Jacques Vertegaal, te Den Haag

Inzenden

We moeten uw nieuwe inzending 

binnen hebben op uiterlijk:

woensdag 17 juni

Stuur naar:

Puzzel De-Oud Hagenaar

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 

naar: puzzel@deoud-hagenaar.nl

2 7 9 4
3 6 2

8 4 2 5
5

9 2
1 9 3

6 7 9
4 6 2
1 5 6

7 9
2 1 9 5

1 4 6
4 3

6 5 1 8
4

3 6 2 7
2 4 6

7 9

5 7 2
9 4 7

1 7
8 4 2
4 6 8 2 7

3 6 4
5 1

6 3 9
2 6 4

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

De oplopende werkloosheid en de 

dalende huizenprijzen nopen tot deze 

maatregel. De bedoeling van deze 

adempauze is dat de achterstand in de 

hypothecaire verplichting maximaal 

mag oplopen tot 9 procent van de 

hoofdsom. Dit impliceert dat je bij een 

bedrag van € 200.000 hypotheek een 

uitstel mag hebben van € 18.000

Geen wereldreis

Deze regeling is wel aan strenge 

voorwaarden gebonden. Het maken 

van een wereldreis en vervolgens je 

hypotheeklasten niet meer betalen 

behoort natuurlijk niet tot de mogelijk-

heden. Let op, het gaat hier alleen over 

de circa 760.000 hypotheken die onder 

NHG zijn afgesloten. Wanneer hiervan 

geen sprake is en men komt in de pro-

blemen dan zal er een oplossing met 

de bank moeten worden gezocht. Zij 

zullen overigens wel willen meeden-

ken om in ieder geval het noodmiddel, 

de veiling, zoveel mogelijk te vermij-

den. Daarvan wordt niemand beter.

Het tijdelijk niet betaalde bedrag 

wordt natuurlijk gewoon bij je lening 

opgeteld en dient later te worden af-

gelost. Ik hoop dat er wel goed wordt 

uitgelegd, aan diegenen die  noodza-

kelijkerwijs gebruik moeten maken 

van deze regeling, dat het een uitstel 

van betaling is en geen gedeeltelijke 

kwijtschelding. Ik zie het er weer van 

komen dat er over enkele jaren bij 

Tros Radar van die drama’s worden 

vertoond omdat het dit nooit “goed” 

was verteld.

 Prima noodgreep

Nee, ik denk dat deze maatregel, die 

overigens al meer dan een half jaar 

geleden in Spanje is ingevoerd, een 

prima noodgreep is voor hen die dit 

behoeven als er maar goed wordt 

gecommuniceerd wat de voorwaarden 

zijn. We zien bijna dagelijks waar 

overhaaste maatregelen en wetswijzi-

gingen toe kunnen leiden.  Ik denk dat 

minister Ab Klink inmiddels ook de 

rook uit de oren komt. Hoe moeilijk 

kan het zijn om goede regelgeving te 

ontwerpen die maar voor één uitleg 

vatbaar is.

Teruggefloten

Overigens is het in het kader mijn 

vorige column, waarin ik al mijn 

verbazing uitsprak over de uitla-

tingen van de AFM bij monde van 

Hans Hogervorst, wel aardig om te 

melden dat deze krachtige uitspraken 

in e aa  ijn te e  ten  het 
Ministerie van Financiën. Hiermee 

werd bijzonder veel onrust gezaaid 

in een markt die het al moeilijk heeft. 

En natuurlijk lijkt het soms wel of 

de bomen vroeger tot in de hemel 

groeiden; en er zijn forse inschat-

tingsfouten gemaakt, maar de totale 

uitstaande hypotheekschuld bedraagt 

in Nederland ongeveer  600 miljard 

ten opzichte van een waarde van alle 

woningen van ongeveer 1.200 miljard, 

op een totaal aantal van om en nabij 

vier miljoen eigen woningen.

Met andere woorden; de soep wordt 

niet zo heet gegeten.

Er wordt op dit moment koortsachtig gewerkt aan een plan 

om mensen te helpen die moeite hebben met het betalen van 

hun maandelijkse hypotheeklasten. Het gaat hier dan om hy-

potheken die onder NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zijn 

afgesloten. 

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

Adempauze hypotheekgarantie

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

Adverteren in 

De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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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

Het jubileum bestond uit een 

spraakmakend theaterprogram-

ma met een optreden van Wie-

teke van Dort als Tante Lien en 

een spetterende performance 

van Friends in Concert met 

musicalsongs. Het eigentijdse 

volume stoorde geenszins en 

leidde tot enthousiast meeswin-

gen van het publiek. Het 

omlijstende Zeker Thuis-Plaza 

bood een leuke ambiance om te 

groeten en ontmoeten.

Spontaan werd door mevrouw 

Tine Henkelman namens alle 

abonnees een hartverwarmend 

dankwoord uitgesproken.

 

Op deze pagina van De Oud 

Hagenaar een sfeeervolle 

foto-reportage met dank aan 

Paul Nelis van Revalidatie en 

Hulpmiddelencentrum Harting-

Bank.

Bij Humanitas Woonzorgplus 
bieden 400 medewerkers:
o activiteiten en cursussen

o 3 wijkrestaurants

o 160.000 maaltijden per jaar

o 400 plaatsen wonen met zorg

o verpleeghuiszorg 

o kortdurende opname

o zorghotel/wijkziekenboeg

o dagverzorging

o zorgabonnement Zeker Thuis

o alle vormen van zorg aan huis

CoornhertCentrum
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Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 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
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Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Ruim 700 abonnees vierden op 14 mei jl. in World Forum het 10-jarig be-

staan van Zeker Thuis. Dit is hét regionale abonnement op veiligheid, zeker-

heid, voordeel en comfort. Het wordt geboden door de woonzorgorganisaties 

Humanitas Woonzorgplus, Eykenburg, Saffi er, Respect Zorggroep Scheve-
ningen, Rudolf Steiner en Pieter van Foreest. In de regio zijn er in totaal zo’n 

3000 abonnees die zich met Zeker Thuis verzekerd weten van noodhulp en 

24-uurs bereikbaarheid, maar ook van attractieve programma’s.

Grandioze viering 10 jaar Zeker Thuis

zeker

- Even uitrusten van het verza-
melen van leuke cadeautjes bij 
de informatiestands. -

- Een van de hoogtepun-
ten was het optreden 
van Wieteke van Dort 
als Tante Lien. -

- Er was veel belangstelling om medische 
testjes te ondergaan. -

- De aantredende 
en afscheidnemen-
de voorzitters van 
de Stichting Zeker 
Thuis West: Jelle 
Los (l) en Joost 

Happel. -

- Zeker Thuis-coördinator Nancy Bolt (Saf-
fi er) met jubilerende abonnees. -

- De Prins Willem 
Alexanderzaal vol 
Zeker Thuis-abon-
nees voor Tante 
Lien: ontroerend 
en humoristisch, 
ademloos luisterend en enthousiast 
meezingend.-

- Op het Zeker Thuis-Plaza verbaasde een goochelaar 
de aanwezigen. -

- Zeker Thuis-coördinator Ria Lek (Duinhage) begroet abonnees. -

- GroenLinks-wethouder Bert van Alphen feliciteerde de abonnees, de coör-
dinatoren en het bestuur met 10 jaar Zeker Thuis: “dit abonnement draagt bij 

aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen!”. -

Wilt u ook abonnee worden van Zeker Thuis? Neem dan contact op met een van de woonzorgcentra van Humanitas Woonzorgplus. Van harte welkom!


