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Nieuwe maaltijdregeling voor Haagse ouderen, gehandicapten en chronisch zieken

Elke dag goed en gezond eten kan
Televisiekok Pierre Wind
en wethouder Bert van
Alphen samen met Haagse
ouderen, gehandicapten en
chronisch zieken aan het
ontbijt op het Spuiplein. Dat
was het beeld op zaterdag 6 juni j.l. direct na de
opening van de Haagse
55+ Dagen in het stadhuis,
als ludieke start van de
campagne “Den Haag: Aan
tafel!”
De campagne richt zich op de uitbreiding
van de maaltijdregeling voor Haagse ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.
Deze mensen kunnen nu, als zij in bezit
zijn van een bij de gemeente te krijgen
‘Ooievaarspas’, met korting een gezonde
warme maaltijd genieten bij zorg- en
welzijnsinstellingen. Dus niet eenmalig,
maar desnoods elke dag als die behoefte
er is. Want juist voor deze groep mensen
is het extra belangrijk om dagelijks goed
en gezond te eten, ook als het niet lukt om
zelf te koken.
Zelfstandigheid
De gemeente Den Haag heeft de maaltijdregeling uitgebreid, omdat de gemeente
het belangrijk vindt dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig een huishouden
kunnen voeren. De maaltijdregeling is één
van de uitwerkingevan het Haagse
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-Het ontbijt in het ochtendzonnetje smaakte de aanwezigen uitstekend bij de opening van CIP0 55+ Beurs. Natuurlijk waren er croisants, maar Pierre Wind ging ook
creatief aan de slag met versgebakken broodjes, belegd onder meer met een combinatie van rinse appelstroop en oergezonde BroccoCress (een soort waterkers). -

meerjarenbeleid maatschappelijke
ondersteuning. Kern van dit beleid is dat
alle Hagenaars in de gelegenheid worden
gesteld om ‘mee te doen’. Meedoen
betekent dat mensen, ondanks eventuele
beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen en actief kunnen
blijven deelnemen aan de samenleving.
‘Het makkelijk verkrijgen van een dagelijkse warme maaltijd hoort hierbij. Ook

als je er zelf niet meer voor kunt zorgen’,
aldus wethouder Bert van Alphen.
Dertig restaurants
Zeventien Haagse zorg- en welzijnsinstellingen doen mee aan de campagne.
Bij meer dan dertig restaurants kunnen
mensen aanschuiven voor een maaltijd
tegen een gereduceerd tarief. Ouderen met
een Ooievaarspashouders krijgen op elke

maaltijd een extra korting.
Bij de gemeente Den Haag, of bijvoorbeeld via CIPO (het Centraal Informatiepunt voor Ouderen – zie verderop in deze
krant) kan een folder worden gekregen
waarin alle adressen duidelijk staan
vermeld. Bovendien zit er in de folder een
bon die recht geeft om het de eerste keer
helemaal gratis te proberen, zo’n warme
maaltijd!

Haags Gemeentearchief viert 125 jarig bestaan
In juni viert het Haags Gemeentearchief
zijn 125 jarig bestaan met een aantal
bijzondere activiteiten. Op zondag 14 juni
2009 vindt de “Den Haag Des Tijds” rit
plaats, in samenwerking met de Traction
Avantclub Nederland. Deze is bedoeld
voor de 75-jarigen in onze stad. Door
hen kan samen met een introducé gratis
worden deelgenomen.
Grappige jubileumavond
Op vrijdag 19 juni 2009 wordt de jubileumavond gehouden in de Dr. Anton
Philipszaal aan het Spui, met veel muziek
en ook een heel ‘grappig’ programma-

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS
Verkeerstorenlaan 1
Nootdorp
015-2560064

ruim 70 jaar actief voor een
waardige en betaalbare uitvaart
wordt lid: 070 346 95 71

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

onderdeel: acteur Bram van der Vlugt,
die de 17de eeuwse Van Huls vertrolkt,
schrijver van een moppenboek. Bezoekers
van de avond krijgen een exemplaar mee
van “Hahaha Den Haag, 125 raadsel en
moppen uit de 17de eeuw”. De toegangsprijs voor het avondvullende evenement
is slechts € 5,=
Historische fietstocht
Op zaterdag 20 juni 2009 wordt een historische fietstocht georganiseerd, met gratis
deelname. De fietsroute ‘ an Scheveningenhaven tot Binckhorsthaven’ voert
langs belangrijke gebieden uit 125 jaar

LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027

HCB GROEP

industriële ontwikkeling in Den Haag. De
fietstocht start in de Scheveningse haven,
gaat dan langs het verversingskanaal met
zijn fraaie omgeving, over het Gemeentelijk Industrieterrein met hoogtepunten als
de telefooncentrale en de elektriciteitsfabriek. De tocht eindigt in de Binckhorsthaven met o.a. de Caballerofabriek en de
gasfabriek.
Voor informatie over aanmelding kunt u
o.m. kijken op de website van het Haags
Gemeentearchief www.denhaag.nl/smartsite.html?id=37609 – of eens langs gaan
bij het Den Haag Informatie Centrum, in
het atrium van het stadhuis aan het Spui.

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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OPROEPJES

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

Bep Koenst
In oktober vorig jaar stond in het blad De
Posthoorn dat Beb Koenst (toen 70 jaar
aldus het artikel) een Haagse stadsspeld had
ontvangen voor vrijwilligerswerk in wijkcentrum De Kronkel. Dat moet de dochter zijn
van mijn halfbroer. Ik heb haar maar een of
twee keer ontmoet, heel lang geleden toen zij
een jaar of 6 was, meen ik, en ikzelf 13. Ik
ben haar gaan zoeken in De Kronkel, maar
daar werkte ze niet meer. Van een bezoeker
aldaar hoorde ik dat ze nogal ziek zou zijn en
in het Westeinde ziekenhuis zou liggen. Ook
daar kwam ik te laat! De vorige dag was ze
daar ontslagen en een adres mochten ze mij
niet geven. Ik hoop dat er een lezer van De
Oud-Hagenaar is die Bep kent en mij verder
kan helpen, bijvoorbeeld door haar op dit
oproepje te attenderen en te vragen of zij
contact met mij wil opnemen.

Emmy Koenst
Moerbeibloesem 17
7006 MP Doetinchem
Tel:. 0314 354 299
emmykoenst@msn.com
Wilfra NV
Boekauteur en redacteur HP/De Tijd zoekt
mensen die in de jaren zestig hebben gewerkt
bij Wilfra N.V. aan de Lange Beestenmarkt.
Mark Traa
Zandvoort
openplek@hotmail.com
50 jaar handboogschieten
Bijna iedereen kent wel iets van de geschiedenis van de middeleeuwse schuttersgilden,
het St. Joris- en het Sint Sebastiaensgilde.
Van het moderne handboogschieten is
echter minder bekend. Bij mijn weten is er
voor 1958 geen handboogschietvereniging
geweest in het Haagje. In de omringende dorpen was dat anders. Wassenaar kende al voor
WW2 zijn Nieuwe Germanen en Delft had
zijn Frederik Hendrik, opgericht in 1867, dat
oorspronkelijk met vuurwapen schoot maar
later met de handboog.
In 1958 verandert dat en wordt de Haagsche
Handboogschutterij “Sagittarius” opgericht.
In 1963 werd de naam, teruggrijpend op de
oude geschiedenis, omgezet in de huidige,
het Haagsch Handboogschuttersgilde van
St. Sebastiaen. Van de Sagittariusjaren is
helaas weinig bekend. Vanaf het begin van
St. Sebastiaen is er gelukkig veel bewaard

Colofon
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De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de twee
weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland,
Delft, Midden-Del and, Leidschendam- oorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en service 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 administratiekosten toegezonden.

Graag zou ik ook een foto van de buitenkant
van het gebouw willen zien.
Ger van Essen
Zeggemeent 2
1218 BW Hilversum
(Naschrift: In het Haags Gemeentearchief
is wel iets te vinden, zoals deze foto uit 1939
van de ingang. Ook lees je daar dat het
(oude) gebouw, na een bombardement in
februari 1945, helemaal uitbrandde).

Hindoestaanse stichting Agnie vraagt om ideeën
In 2010 wordt grootschalig aandacht besteed aan de Hindoestaanse gemeenschap in Den
Haag. De stichting Agnie behartigt de belangen van de Hindoestaanse Hagenaars en doet dit
door een groot aantal culturele en educatieve activiteiten te organiseren. Het motto van Agnie
is ‘sewa sang’ wat dienstbaar betekent.
Agnie is betrokken bij het oprichten van een Hindoestaanse woningbouw vereniging en de
voorzitter, Min Parbhoesingh, is direct betrokken bij het opzetten van een V.O. school voor
Hindoestanen.
De stichting roept iedere Hagenaar op om met ideeën te komen waaraan tijdens het jubileumjaar een evenement of activiteit besteed kan worden. De ouderen wordt verzocht foto’s
en verhalen uit de oude doos op te sturen, voor een groots ontmoetingsfeest in de zomer. Dat
kunnen foto’s of herinneringen zijn uit Suriname of India. Maar ook verhalen over de eerste
stappen in Den Haag.Voor lidmaatschap en informatie kunt u zich wenden tot
info@stichtingagnie.nl of www.stichtingagnie.nl
gebleven. de belangrijkste man van het eerste
uur was ontegenzeggelijk Otto D. Offringa.
Andere namen uit de jaren 60 zijn, Dr. J.W.
Fuchs, W.J. van de Bosch, D.D. Honijk, F.C.
Hillen e.a. In de begin jaren 60 schoot men
nog achter de hoofdtribune van ADO in het
Zuiderpark.

Graag zou ik in contact komen met mensen
die nog informatie hebben over de vroege
jaren van Sint Sebastiaen. Of met mensen die
informatie hebben over de andere schietverenigingen, de Oranjeschutters (zij schoten in
de Koninklijke Stallen) of van de Musketiers,
dat in de jaren 70 bestaan heeft. Ook informatie over de Wassenaarse handboogschietverenigingen, de Nieuwe Germanen en DOS,
is erg welkom
Henk Chervet
henk.chervet@casema.nl

In 1969 verhuisde de vereniging naar de
huidige locatie aan het Groenendaal 10 (eind
Theo Mann-Bouwmeesterpad) te Wassenaar.

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

Filmstudio Profilti
“Old Hagenaars never die”. Een prachtig
initiatief dit blad. Ik ben nu 78 jaar en woon
al weer vanaf 1959 in Hilversum i.v.m. mijn
werk bij de Nederlandse film. Graag hoor ik
van mensen die iets kunnen vertellen over
de Haagse filmfabriek die later ‘ ilmstudio
Profilti’ ging heten, en die was gevestigd aan
de Boslaan. Na 1958 ging het bedrijf naar
Hilversum (Cinecentrum).

Hoofdredacteur:
F.M. Hoynck van Papendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties 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

Boekje Regentessekwartier
Mijn buurmneisje, A. van ’t Oosten, heeft
een boekje geschreven dat heet “Regentessekwartier - Valkenboskwartier; twee wijken
verbonden en gescheiden door de Beeklaan”.
Het verscheen in een kleine oplage in mei
1994 en was te krijgen bij boekhandel
Paagman. Ik wil het graag hebben, maar het
lukt mij niet om nog ergens een exemplaar
te vinden. Misschien kan ik het van iemand
overnemen?
Jan van Veen
Zalkerbos 41
2716 KB Zoetermeer
Tel.: 079 3517123
Gina Prins
Ik hoop weer in contact te komen met Gina
Prins. Destijds waren wij beiden werkzaam
bij de firma Badger in Den Haag. Gina
woonde toen op de Melis Stokelaan 107. In
1969 is zij bij Badger weggegaan. Anderhalf
jaar geleden heb ik haar in een lichtgrijze
Suzuki Liana zien rijden in het centrum van
Rijnsburg. Ik zou het leuk vinden om weer
met haar in contact te komen.
Rolf Eisinger
Fahrenheitstraat 66
2561 ED Den Haag
Tel.: 06 36088949

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties:
adverteren@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097/
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 06-23700323
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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Stenen verdwijnen, de verhalen blijven
Op woensdagmiddag 10 juni wordt in het Atrium van het
stadhuis een bijzonder boek gepresenteerd over de Kessler
Stichting: 52344N.B.41727O.L Het Moederhuis van de Kessler
Stichting (1923 - 2009): portret van een instituut.
Het Moederhuis, het gebouw waaraan
de Kessler Stichting is ontsprongen, wordt in de komende maanden
gesloopt. Op dezelfde plek, De La
Reyweg 522, verrijst nieuwbouw die
in 2011 gereed zal zijn. Met het pand
verliest Den Haag een stuk geschiedenis: daklozenopvang, dat was de
Kessler Stichting, en de Kessler, dat
was het Moederhuis. Het zware leven
van honderden daklozen drukte er
een stempel op, berooid kwamen ze
er binnen, platzak en moe. Ze vonden
er hoop, veiligheid en verzorging, een
thuis.

len. Het boek is na 10 juni in Haagse
boekhandels verkrijgbaar.
Uitgever: De Nieuwe Haagsche
ISBN: 978-946010-017-8
Prijs: 12,50 Euro (De opbrengst
van het boek komt ten goede aan
de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting)
Het boek is ook via internet te bestellen via: www.kesslerstichting.
nl/fotoboek

Het Moederhuis was haar naam
waardig, ruim vijfentachtig jaar een
gebouw als moeder. Er is gelachen
en gehuild, feest gevierd, lief en leed
gedeeld. Er hebben mensen geleefd,
er zijn mensen gestorven. Het gebouw
verdwijnt, de verhalen blijven. Ruim
een jaar volgden fotograaf Eric
Kampherbeek en Elke Swart, hoofdredacteur van Haags Straatnieuws, de
verhuisperikelen. Het resultaat is een
ontroerend laatste beeld van een uniek
Haags gebouw en haar bewoners.
Sprekende foto’s en oprechte verha-

Hit!

- Een fragment: Mevrouw Sevenants (72) is aanwezig en dat beperkt zich niet tot de afdeling Zorg &
Wonen. Ze rekent ook de gang op de begane grond van De La Reyweg 522 en de stoep voor het pand als
haar domein. Ze praat hard: “goedemorgen, goedemorgen!? We zullen nog eens zien of dit een GOEDE
morgen wordt!” Ze is degene die haar groette al meters voorbij, ze staat met haar rollator niet stil voor een
praatje als ze onderweg naar buiten is, maar gehoord wordt ze. Wie haar niet kent, denkt allicht ‘wat een
schreeuwlelijk’. Die heeft het dan mis. Een praatje wordt door mevrouw Sevenants gewaardeerd, als het
haar uitkomt. Ze rookt graag, dwangmatig en ongezond veel vinden de begeleiders, dus staat ze op rantsoen. Wie
haar voorraadje stiekem aanvult met shagjes of sigaretten wordt uitbundig bedankt en krijgt er welgemeende complimenten voor uiterlijk en kleding bij. Maar je krijgt haar niet aan de praat over wie ze was en wat ze deed voor
ze bij de Kessler Stichting kwam. Herhaal vragen daarover en ze laat je weten dat het bezoek lang genoeg heeft
geduurd. “U mag nu wel weer gaan hoor, en nog heel erg bedankt.” (Tekst: Elke Swart – Foto: Eric Kampherbeek).-

Haags vergezicht
Bij het referendum over de Europese Grondwet* bleek uit onderzoek
dat kiezers zeer uiteenlopende redenen hadden om vóór of tegen te
stemmen. Men was voor of tegen de euro, voor of tegen de toetreding van Turkije, voor of tegen het kabinet Balkenende, tegen de
politiek in het algemeen of voor chaos in de Europese Unie door dit
‘veto’.
Ook kwam het voor dat men er de
pest in had, dat Oma ziek was, dat de
kippen van de leg waren, dat het niet
goed ging met de kinderen op school en
dat de baas ontevreden was. Weinigen
hebben de inhoud van de voorstellen
gewogen en van invloed laten zijn op
het kiesgedrag.

Hans Dijkstal

Lage opkomst
Bij de Europese verkiezingen van 4 juni
deed hetzelfde zich voor, getuige de
lage opkomst.
De belangstelling voor de Europese
Unie is gering. De kennis van zaken
over de werkzaamheden van de unie
is minimaal en interesse voor de grote
dossiers is er nauwelijks.
Ga daar maar aan staan als lijsttrekkers
van de deelnemende politieke partijen.

Ze hebben allen zeer hun best gedaan en
verdienen derhalve onze lof.
Vierjaarlijks ritueel
De Europese verkiezingen dreigen een
vierjaarlijks ritueel te worden. Opeens
zijn we een paar weken druk met
Europa en daarna zakt de interesse weer
weg. In het kabinetsbeleid speelt Europa
een kleine rol en in de Tweede Kamer
der Staten Generaal is het van ondergeschikte betekenis. Dat is zorgelijk.
Niet alleen is verdergaande Europese
samenwerking op de terreinen van de
economie, de veiligheid,het milieubeleid en het vreemdelingenbeleid
dringend noodzakelijk. We dienen ook
waakzaam te zijn als de unie nodeloos
geld rondpompt (landbouwsubsidies)
of gedetailleerde richtlijnen bedenkt op

terreinen,waarop de lidstaten het zelf
best aan kunnen.
De kater verwerkt
Inmiddels zijn de uitslagen bekend, is
de kater vrijwel verwerkt en kunnen
we een nieuwe Europese parlementaire
periode beginnen. Voor Den Haag is
dat van dubbel belang. Uiteindelijk zijn
regering en parlement in de Hofstad gevestigd. Daar moet een nieuw Europees
beleid zichtbaar worden.
De stad huisvest ook verscheidene,
belangrijke Europese instituten, zoals
het Bureau Den Haag van het Europees
Parlement, de Vertegenwoordiging van
de Europese Commissie, Europol, het
Europees Octrooibureau ( Rijswijk ) en
het Europees Platform van het Nederlands Onderwijs.
Rol voor Den Haag
Den Haag zou bij uitstek het bolwerk
tegen het opkomend nationalisme, tegen
de naar binnen gerichtheid van Nederland en tegen het provincialisme moeten
zijn. Als Internationale Stad van Vrede

en Recht is de blik naar buiten gericht.
Gelukkig is dat meer en meer zichtbaar, getuige de vele internationale
instituten en internationale scholen.
Europese school
Interessant is het initiatief van de
Gemeente Den Haag en de Stichting
Rijnlands Lyceum om samen met het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een Europese school te op
te richten.
Misschien keert de internationale
gerichtheid in de beste tradities van
ons land terug.
Daar hoort Europees denken bij!
( * Bij wijze van spreken, want het ging
in feite maar om een aanpassing van
het Europese Verdrag.)

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder
van Wassenaar, oud-minister van binnenlandse zaken en fervent honkballer
bij Storks in Den Haag)
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SIMONIS
in de stad

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consulent
van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail info@hsbg.nl )
voor informatie over de inschrijfprocedure en over de complexen.

SIMONIS IN DE STAD
Den Haag is de enige Nederlandse grote stad aan zee met een
vissershaven. Met andere woorden, vis is dé specialiteit van de stad. Sinds
1882 is Simonis actief met vis. Ooit begonnen op de Haagsche Markt met
gerookte Paling en nu uitgegroeid met meerdere filialen in Den Haag en
omstreken.
Simonis in de Stad één van de weinige plekken in de binnenstad waar je in
alle rust overdag even een visje kunt veroveren en zeker tegen een
schappelijke prijs. De al jaren bekende viswinkel midden in de stad heeft

Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de Wagenstraat, middenin het centrum van Den Haag.
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
Schermerhage is gelegen aan de Schermerstraat.
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de
hoek, in de Betje Wolffstraat. Het wooncentrum
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 70 m2
verdeelt over drie etages

naast een winkel ook een restaurantgedeelte.
.

Nieuwe Haring
Vanaf 10 juni is het
zover! De Hollandse
Nieuwe is dan weer
verkrijgbaar bij alle
filialen van Vishandel
Simonis.
Vers van het mes!

3 voor €5,00
Ook verkrijgbaar in
emmers:
10-12 stuks €7,50
Speciaal voor alle lezers van de oud-hagenaar heeft Simonis

25-30 stuks €12,50

gedurende de maand juni een Schotel gebakken Kabeljauwfilet
met frites en salade voor maar €7,98.

Simonis in de stad// gedempte gracht 405H //7 dagen in de week geopend
www.simonisvis.nl tel:070-3605354

Wooncentrum Simon Carmiggelt ligt aan de
Nocturnestraat, halverwege het oude dorpscentrum van Loosduinen en Kijkduin. Op loopafstand
bevinden zich winkels en een postkantoor. Er is
parkeergelegenheid rondom het wooncentrum. Het
centrum heeft 5 woonlagen en bevat 76 twee en
25 driekamerwoningen.

De Zonnehoek is gelegen aan de Beresteinlaan,
in de wijk Bouwlust. Met het openbaar vervoer
is het complex makkelijk bereikbaar. Belangrijke
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op
loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen.

Wooncentrum Casa di Galleria bevindt zich aan
de Tak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het complex. De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten
loopafstand. Het wooncentrum heeft 37 driekamerwoningen van ca. 75 m2 en drie tweekamerwoningen van ca. 66 m2.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Haagse Wijk- en WoonZorg
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg
heeft recentelijk de activiteiten en medewerkers van
Meavita overgenomen.
HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van
Den Haag behoefte aan hebben. Zorg met een hoofdletter. Wat mag u van ons verwachten?
• Zorgaanbod in heel Den Haag
• Zowel bij u thuis als in verpleegen / 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
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Flashback naar het seizoen 1970 - 1971

Onvoltooide missie ADO Den Haag
Roeland Gelink
is o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

De knappe overwinning die ADO Den Haag op de tweede speeldag van het afgelopen seizoen behaalde op landskampioen AZ (3-0), werd na
afloop niet door iedere Haagse supporter meegevierd. Menig 50-plusser fietste liever zo snel mogelijk naar huis om de nieuwe stand van de
Eredivisie met ADO Den Haag als koploper uit te printen, in te lijsten en boven zijn bed te hangen en weg te dromen bij herinneringen aan de
laatste keer dat de club een serieuze gooi deed naar de titel.
Wie tegenwoordig naar de gezichten
kijkt van voetbalsupporters, ziet veel
vaker stress, vertwijfeling, radeloosheid
en leed dan plezier. De ouderen onder
de aanhang van ADO Den Haag hebben
daar allemaal geen last van. Die kunnen
nog jaren teren op de herinneringen aan
het seizoen 1970-1971, toen ADO bijna
onverslaanbaar was en lang koploper in
de Eredivisie. In een tijd waarin Feyenoord (als houder van de Europa Cup
en winnaar van de Wereldbeker) en Ajax
(op weg naar drie Europa Cups op rij)
zich de beste clubs ter wereld mochten
noemen, was dat extra bijzonder. Met
mijn godsdienstleraar, zijn zwager en
mijn vriend Ronald volgde ik ADO dat
seizoen voor het eerst op de voet.
Opgegroeid
Aan het begin van het seizoen gold
ADO zeker niet als titelkandidaat. In
de voorgaande jaren was de club onder
trainer Ernst Happel wel uitgegroeid
tot een subtopper. Met Vaclav Jezek als
nieuwe trainer en Harald Berg en Niels
Christian Holmström als eerste buitenlandse versterkingen leverde het seizoen
1969-1970 een zesde plaats op. In de
zomer verwelkomde manager Eddy
Hartmann topscorer Wietze Couperus
van Haarlem en de Noorse linksbuiten
Harry Hestad als nieuwe aankopen.
Het elftal dat op zondag 23 augustus in
een zonnig Zuiderpark aftrapte voor de
openingswedstrijd tegen NAC, bestond
verder uit spelers die bij ADO vaak letterlijk groot waren geworden:
Ton Thie (25 jaar - 6 jaar bij ADO)
Theo van der Burch (26 - 17 jaar ADO)
Aad Mansveld (26 - 16 jaar ADO)
Simon van Vliet (19 - 9 jaar ADO)
Leo de Caluwé (21 - 12 jaar ADO)
Dick Advocaat (23 - 13 jaar ADO)
Piet de Zoete (26 - 10 jaar ADO)
Lex Schoenmaker (23 - 6 jaar ADO)
René Pas (25 - 14 jaar ADO)

Wietze Couperus (28)
Harry Hestad (25)
Bliksemstart
Met een overwinning van 3-0 kende
ADO een prima start. In de weken
daarop werden ook Holland Sport (32), titelverdediger Ajax (1-0 door een
kopbal van Schoenmaker uit een voorzet
van Hestad) en Haarlem (2-1) bedwongen. Door een thuiszege op FC Utrecht
(4-0) veroverde ADO op zondag 20
september de koppositie in de Eredivisie. Zes dagen later in De Kuip slaagde
het door Happel naar de Europa Cup en
de Wereldbeker geleide Feyenoord er
niet in ADO te onttronen: 0-0. Met Thie
en Mansveld als aanvoerders van een
ijzersterke defensie, Hestad en de van
een blessure herstelde Berg als vaardige
aangevers en Schoenmaker en Couperus
als schietgrage afmakers bleef ADO de
koppositie met verve verdedigen. Ook
Go Ahead (3-0), NEC (2-1) en MVV
(4-0) moesten eraan geloven. Op 25
oktober was de stand bovenaan:
1. ADO
2. Sparta
3. PSV
4. Feyenoord
5. FC Twente
6. Ajax

9 wedstr. 16 punten
9 wedstr. 15 punten
9 wedstr. 14 punten
9 wedstr. 14 punten
9 wedstr. 13 punten
9 wedstr. 11 punten

Topteam
Als lijstaanvoerder liet ADO op bezoek
bij AZ’67 (1-1) en DWS (1-0) zien dat
het ook in mindere wedstrijden resultaat
kon boeken. Toen werden die wedstrijden gezien als eerste tekenen van
zwakte. Nu beschouwen kenners dat als
het belangrijkste kenmerk van een echt
topteam. Na overwinningen op Volendam (2-1) en Telstar (2-0) en een gelijkspel tegen Excelsior (0-0) was ADO op
zondag 13 december nog steeds de ongeslagen koploper. Geen wonder dat die

- Een zeldzaam gezicht vandaag de dag: een brildragende doelverdediger. Het is Peter van der Merwe
van NAC, in vliegende actie om de Haagse aanval te stuiten. -

dag niet minder dan 7.000 Hagenaars
de tribunes van Spangen bevolkten voor
de topper tegen nummer drie Sparta. In
de eerste helft veerden wij twee keer als
één man op. Eerst bij de openingstreffer
van Wim Looye, daarna bij de 0-2 van
Schoenmaker. Na de thee maakten de
Rotterdammers echter dankbaar gebruik
van de wetenschap dat Mansveld met
een blessure kampte en werd de droom
van een landskampioenschap wreed
verstoord: 4-2.
Koffiedik
Hoewel ADO ondanks die nederlaag
bovenaan bleef staan, verloren de spelers die dag mogelijk het geloof in een
eerste Haagse titel sinds de invoering
van het betaalde voetbal in 1954. Wat
was er gebeurd als ADO de voorsprong
wel met succes had kunnen verdedigen?
Het blijft koffiedik kijken. Een week
later kwam de ploeg van Jezek in het
Zuiderpark tegen FC Twente niet verder
dan een puntendeling: 1-1. Toch was
ADO bij het ingaan van de winterstop
nog steeds koploper in de spannendste
titelstrijd in jaren:
1. ADO
2. Feyenoord
3. Ajax
4. Sparta
5. PSV
6. FC Twente

- Keeper Ton Thie in actie, om de Zweedse Feyenoorder Ove Kindvall van scoren af te houden. Uiterst rechts in beeld Aad Mansveld. -

16 wedstr. 26 punten
16 wedstr. 25 punten
16 wedstr. 24 punten
16 wedstr. 24 punten
16 wedstr. 23 punten
15 wedstr. 22 punten

Brilstand (0-0)
Bij de hervatting van de competitie
op zondag 10 januari behield ADO de
eerste plaats door een overwinning bij
NAC: 0-3. Een week later groef Holland
Sport zich in het Zuiderpark in voor het

eigen doel. Wat het team van Jezek ook
probeerde, het slaagde er in de laatste
Haagse derby niet in doelman Woody
Louwerens te passeren en daarmee ging
de koppositie verloren. Door nederlagen
bij Ajax (3-0) en PSV (1-0) verdween
de eerste plaats daarna snel uit zicht.
Toch bleef ADO voor eigen publiek
niet te kloppen. Zo werd Feyenoord
met 2-0 verslagen door een poeier in de
kruising van Schoenmaker en een koel
afgeronde doorbraak van Pas: 2-0. Ook
Haarlem (6-0), NEC (3-1), AZ’67 (3-0),
DWS (4-0) en Telstar (1-0) dropen met
de staart tussen de benen af.
Donderslag
ADO bleef daardoor in de race voor
tenminste een plaats die recht gaf op Europa Cup-voetbal. De beslissing viel in
de laatste weken van het seizoen in drie
rechtstreekse confrontaties met concurrenten. Berg besliste de thuiswedstrijd
tegen Sparta door een onweersbui te besluiten met een schot dat als de bliksem
insloeg in het dak van het doel: 2-1. FC
Twente werd in Enschede professioneel
op 0-0 gehouden. Daarna had ADO
thuis tegen PSV aan een salonremise
(1-1) genoeg om beslag te leggen op de
derde plaats. Zowel ADO als nummer vier PSV plaatsten zich door dat
resultaat voor de UEFA Cup. Met niet
meer dan 5 tegentreffers in 17 thuiswedstrijden evenaarde ADO een Eredivisierecord dat ook AZ het afgelopen seizoen
niet heeft kunnen breken. De gelukkigen
die dat seizoen met ADO aan de titel
hadden geroken, wisten zeker dat die
droom bij een volgende gelegenheid wel
uit zou komen.

Door Roeland Gelink
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600 jaar
Ut Haags Notuh Festival Bezuidenhout te boek
Op 14 juni rond de Grote Kerk:
Op zondag 14 juni vindt van 12.0018.00 rond de Grote Kerk in den Haag
het zogenoemde “Ut Haags Notuh
Festival” plaats. Het gaat om een
unieke muzikale manifestatie van
liefst 48 Haagse amateurmuziekgezelschappen, waarvan er circa 30 deel
uitmaken van de Haagse Muziek Federatie. Deze 48 muziekgezelschappen
(brassbands, drumfanfare, harmonie-,
fanfare-, symfonie-, accordeon- en
mandolinegezelschappen alsmede 18
muziekgroepen vanuit andere muziekculturen) presenteren zich deze middag aan het Haagse publiek.
Ut Haags Notuh Festival komt voort uit de
jarenlange traditie van jaarlijkse audities respectievelijk festivals, waarop de amateurorkesten
zich presenteerden voor een jury, die een formele
beoordeling gaf. In het verleden was deze beoordeling beslissend voor de toekenning van de
jaarsubsidie aan elke afzonderlijke vereniging.
Van deze tijd
Omdat de auditie zowel door de subsidiegever
(de gemeente den Haag) als de deelnemers “niet
meer van deze tijd” gevonden werd, is al in 2007
een begin gemaakt met een festival nieuwe stijl.

Va art
A an de
Hotel

.ho
www

telaa

ndev

nl
aart.

Geen Hagenaar of Oud-Hagenaar is zo oud als het Bezuidenhout: 600 jaar!
Maar ook: elke Hagenaar en Oud-Hagenaar heeft wel iets zien bouwen in het
Bezuidenhout. In het boek Het Bezuidenhout 2000–2010 is vastgelegd hoe
het Bezuidenhout er nu, in de eerste decade van het nieuwe millennium, uitziet en hoe dat zo is gekomen. Dan blijkt dat er nog heel veel historie zichtbaar is: wie nù een wandeling door het Bezuidenhout maakt, komt 600 jaar
bouwgeschiedenis tegen: van de Schenk uit 1400 tot de Prinsenhof uit 2000.

Een eerste opzet is (met succes) gepresenteerd in
september 2007, waarna in 2008 ook de accordeon- en mandolinegezelschappen en symfonieorkesten acte de presence gaven.
Op zondag 14 juni zullen er 6 buitenpodia
worden gebruikt en zullen enkele muziekgezelschappen ook gebruik maken van de binnenruimte van de Grote Kerk. Ook zullen er diverse
workshops worden georganiseerd. Tevens zullen
de diverse verenigingen de gelegenheid krijgen
hun muzieksoort met behulp van marktkramen
te presenteren aan het Haagse winkelende of
wandelende publiek.
Het definitieve programma en de namen van
de deelnemende orkesten kunt u vinden op een
speciale website: www.uthaagsnotuhfestival.nl
Ut Haags Notuh Festival is een onderdeel van
het The Hague Festival, dat van 12 tot en met 23
juni duurt.

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.

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort
3-daags fietsarrangement “Beslist de moeite waard”
• vanaf € 110,00 p.p.

uw mooiste actieve
50-plus vakantie
week of midweek
geheel compleet
verzorgde vakantiereis
halen/brengen
excursies
gezellig avondprogramma

5-daags ﬁetsarrangement “De paden op de lanen in”
• vanaf € 250,00 p.p.
6-daagse midweek “Compleet verzorgd” Last minute
• € 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
Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl

n
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Het boek inventariseert het huidige Bezuidenhout
in al zijn schoonheid - en lelijkheid - van 19de
eeuwse panden in het Emmapark, de vooroorlogse portieken in Bezuidenhout-Oost, tot de
wederopbouw in Bezuidenhout-Midden en de
stadsvernieuwing van Bezuidenhout-West. En
inmiddels is de wederopbouw met name in het
Beatrixkwartier al weer vervangen door zogenoemde vernieuwbouw! Zo zijn bijvoorbeeld
nog zichtbaar: de Nieuwe Veenmolen uit 1654,
een plaquette waar Vincent van Gogh rond 1882
heeft gewoond, het Sportgebouw en het Hofje
van Hoogelande.
‘Weetjes’
Hoewel het accent op architectuur en stedenbouw
ligt, zijn er de nodige verrassende ‘weetjes’
opgenomen, die het voortdurend bouwen herkenbaar vermenselijken.
En, om het tijdsbeeld van nu te completeren en
voor de toekomst vast te leggen, zijn zo’n vijftien

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
THUISZORG BUREAU

ZORG INVEST

Zorg aangeboden
Zorg Invest is een particuliere thuiszorgbureau, Als zorgaanbieder bieden wij een totaalpakket van zorg aan. Wij
verlenen diensten aan particulieren en zorginstellingen
in zuidholland en omstreken. Het betreft PGB-Clienten,
Zorginstellingen (Huishoudelijke zorg, Verzorging, Verpleging, 24 uur Zorg, ondersteunende begeleiding en ook als
u gezelschap nodig heb voor bij de boodschappen of een
gezellig praatje.) Bel 010-4205229 of kijk op:

www.zorginvest.com voor informatie.

Super aanbieding!! 8 Daagse Donaucruise
Stap aan boord van één van onze elegante
riviercruiseschepen en ervaar een wereld
van luxe, comfort en heerlijk maaltijden.
Op de meest comfortabele wijze ontdekt
u adembenemende steden als Budapest,
Bratislava, Wenen, Dürnstein, Melk, Linz
en Passau. Geniet van de klasse en romantiek die deze unieke regio te bieden heeft
en grootheden als Mozart en Strauss heeft
geïnspireerd tot het maken van meesterwerken!
Boek snel want vol = vol!

Al v.a.
€ 675,- p.p.

* Korting reeds verwerkt in vernoemde prijs
Prijs gebaseerd op een bezetting van 2 personen in een hut

(Uitgeverij: De Nieuwe Haagsche; 112 pagina´s;
verkrijgbaar via de reguliere boekhandel of via
www.denieuwehaagsche.nl; ISBN 978-9072766-17-5; prijs € 24,50.

Bel met Irene Schaddelee

Voor ondersteuning en
advies bij uw
 administratie /
boekhouding
 fiscale zaken / aangiften

www.atlas-as.nl
info@atlas-as.nl
tel. 070-4140925
Den Haag - Ypenburg

Alle beeldmateriaal is van Leo van der Kleij, fotograaf & beeldend kunstenaar die op uitdagende
en treffende wijze het hedendaagse Bezuidenhout
heeft vastgelegd. De tekst is van de hand van
Xandra Haijer, Bezuidenhouter sinds 1974.

Adverteren in
De Oud-Hagenaar

ATLAS
ADMINISTRATIESERVICE

Speciaal voor
 particulieren
 ZZP-ers
 starters
 verenigingen/stichtingen

betrokkenen (bewoners, kantoormensen, werkers
in de wijk, et cetera) geportretteerd in een foto en
een schetsje over hun beleving van het Bezuidenhout.
Het Stratenplan van het Bezuidenhout is na de
oorlog nogal eens veranderd en daarom zijn
twee plattegronden toegevoegd:
- één van de situatie van 2006;
- één van de situatie in 1944 (dus voor bombardement en stadsvernieuwing).

Mps. Elegant Lady - 12 t/m 19 juli 2009 - 8 dgn
Inbegrepen:
* Cruise met volpension in luxe hut, welkomstcock
tail, captain’s diner, avondsnacks, 24 u koffie en
thee.Bezoek aan: Wenen - Budapest - Esztergom
Bratislava - Dürnstein - Melk - Linz - Passau
Niet inbegrepen
* Aan- en afreis (busservice beschikbaar), optionele
excursies, persoonlijke uitgaven

Informeer naar onze andere Donau-superaanbiedingen
20 t/m 29 juli / Passau - Budapest - Bratislava - Passau
29 aug. t/m 7 sept. / Passau - Budapest - Bratislava - Passau

WT Cruises - T: 0104118660 - E: info@wtcruises.nl I: www.wtcruises.nl
Stieltjesstraat 156 - 3071 JX - Rotterdam
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In weekenden in Loosduins museum De Korenschuur

Expositie: “Kijkduin
van vroeger tot heden”
Als Corrie Hoekstra – van Vuurdex (voorzitter) en Henk van Schaijik (bestuurslid/coördinator) eenmaal begonnen zijn met vertellen over het Loosduins Museum de Korenschuur in het algemeen en
de tentoonstelling “Kijkduin van vroeger tot heden” in het bijzonder zijn ze, behalve voor het zetten
van de koffie, niet meer te remmen.
Twee gedreven bestuurders van de
Stichting Oud Loosduinen (28 jaar
geleden opgericht), die het museum
beheert, nadat het gebouw ooit
geschonken was door de gemeente
Den Haag. Dezelfde gemeente, die
Loosduinen (oorspronkelijk Losdun
geheten) in 1923 annexeerde.
Loosduinen, dat in een ver verleden
behalve Kijkduin, ook nog Poeldijk
en Kwintsheul omvatte, dus eigenlijk
ooit een “machtig” tuinbouwbolwerk
was.
Rijke Historie
“Nu is er nog maar één echte tuinder
in Loosduinen, dat nog steeds
gekenmerkt wordt door een zekere
dorpscultuur en een grote mate van
saamhorigheid”, aldus Corrie en

Henk. Daarom kan het zo zijn, dat
het verenigingsleven nog steeds zo
goed oreert en bijvoorbeeld een
grote sterke vereniging als Tavenu
(waarover ook een tentoonstelling
gehouden werd) 115 leden telt en een
gezond bestaan kan blijven leiden.
Doel van de stichting en het museum
is helder: het vasthouden van de rijke
historie van Loosduinen, waar dus
ook Kijkduin deel vanuit maakte.
“Het virus is in de jaren ’70 van de
vorige eeuw overgedragen door Jan
van Gaarden, één van de oprichters
van de stichting. Hij was een soort
wandelend archief, onze Henk is
daardoor aangestoken en doet altijd
de inrichting van de tentoonstellingen samen met een aantal vrijwillige commissieleden”, aldus Corrie

- Hotel Restaurant Zee en Duin, de voorloper van het huidige Hotel Atlantic. -

- De mobilisatie 1914 - 1918 kende ook vertier. -

Hoekstra. “Logisch”, vult Henk
aan, “thuis hadden we een kruidenierswinkel en daar deed ik altijd de
inrichting van de etalage, het zit een
beetje in m’n bloed”. Overigens mag
niet onvermeld blijven, dat wijlen
Piet Vink, de “wereldberoemde
sport- en cultuurwethouder” van Den
Haag mede ondersteuner was bij de
oprichting van de Stichting.

- Corrie Hoekstra en Henk van Schaijik: “Loosduinen, nog steeds gekenmerkt door een zekere dorpscultuur en
een grote mate van saamhorigheid. -

het museum heeft er overigens zo’n
drie per jaar. Daar waren fameuze
tentoonstellingen bij: behalve
over 111 jaar “Tavenu” en 50 jaar
“Windhappers” (onderdelen van de
verenigingscultuur van “Losdun”)
was ook Piet Moeskops, de zeer
bekende wielrenner, centrum van
een historische presentatie. Moeskops, met van Spronsen, Hartman
en Persoon één van de vele typisch
Loosduinse familienamen!
Henk van Schaijik licht toe uit
welke elementen de op 6 juni door
wethouder Huffnagel geopende tentoonstelling bestaat. De belangrijkste
noemen we hier:
 Bebouwing van Kijkduin;
 Grondaankoop door de gemeente

Fameuze exposities
Het Loosduins museum de Korenschuur ligt (net als de molen de
Korenaer, die niet door de stichting
wordt beheerd, maar eigendom van
de gemeente is) op historische grond
vlak naast de Abdijkerk. “Daar zou je
trouwens een apart verhaal over kunnen maken”, stelt Corrie uitnodigend
maar ook gedecideerd vast.
De huidige tentoonstelling is een logische, mede gegeven de aanstaande
herstructurering van Kijkduin, maar








den Haag, waardoor badhotel
Wilhelmina als eerste hotel kon
worden gebouwd en Kijkduin tot
badplaats kon uitgroeien;
De drie (!) zeehospitiums;
Hotel restaurant de Werf, later
Zee en Duin, later Atlantic hotel;
De Atlantic Wall;
De 1ste wereldoorlog en de
mobilisatie;
Vliegveld (ja heus) Ockenburgh
en het 3-daags vliegfeest in 1919;
Het villadorp Kijkduin;

 De reddingbrigade;
 Relatie Del and en Kijkduin: de

pieren en het duinbeheer;
 Het vervoer (WSM, spoor);
 Leven op het strand (wat
spoelde er aan);
 De schietbaan op Ockenburgh.
Genoeg te zien en beleven voor een
(schamele) toegangsprijs van € 1,50.
Het museum is geopend op elke
zaterdag en iedere eerste zondag van
de maand van 13.00 17.00 uur.
Adres: Margaretha van Hennebergweg 2a (naast de molen). Internet:
wwwloosduinsmuseum.nl Email:
loosduinsmuseum@hetnet.nl
Misschien kunnen de bezoekers
zich, geïnspireerd door de tentoonstelling, ook nog het hoofd breken
over de èchte betekenis van de twee
woorden “Losdun” en “Kijkduin”.
Henk van Schaijik veronderstelt,
dat “Losdun” komt van “losse
duinen”(niet direct aan het strand
grenzend) en “Kijkduin” van “het
duin van waaraf het best gekeken
kon worden naar de aangespoelde
wrakken”. Wie helpt het museum
aan de enig juiste betekenis?

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl

Nodig bankiersexamen
Michel van der
Steen geeft al zo’n
twintig jaar advies
over geldzaken.
Hij is beëdigd hypotheekmakelaar,
maar houdt zich
ook bezig met pensioenkwesties en
vermogenszaken.
Lezers die een
bepaald onderwerp
graag behandeld
willen zien, kunnen
dat laten weten:
indeknip@
deoud-hagenaar.nl

Het is zover. Het hoge woord is eruit. Wouter Bos heeft zich op
televisie openlijk uitgesproken over het verplicht stellen van
een bankiersexamen. Dat is mooi. Ruim een jaar na de inzet
van de mondiale crisis, die aanving in bankenland, middels de
‘subprimecrisis’ (giftige hypotheken), lijkt het nu dat er kritischer gekeken gaat worden naar de bestuurders van deze
grootbanken. Het werd eens tijd.
Toch grappig om te zien dat deze zelfde
Wouter Bos in hetzelfde televisieprogramma een half jaar eerder meldde dat
het komt door ons allemaal, vanwege
onze niet te stillen honger naar meer.
Nee, dit lijkt mij meer op zijn plaats,
een bankiersexamen. Maar dan wel een
met jaarlijks terugkerende Permanente
Educatie en verplichte toetsen zoals dit
in hypothekenland ook al te doen gebruikelijk is. Ik hoop overigens wel dat dit
in de Verenigde Staten ook met voorrang
wordt ingevoerd. Daar is het leed onder
de bevolking door slecht functionerende

bankiers nog veel schrijnender. Een op
de acht huiseigenaren met een hypotheek
heeft een betaalachterstand of wordt
door wanbetaling het huis uit gezet: “yes
we can!”
Minipensioenen
Men heeft mij onlangs verzocht om eens
iets te schrijven over de “minipensioenen” waarvan er heel veel zijn. U weet
wel, zo’n klein pensioentje waarvoor in
een ver verleden premie werd afgedragen.
Wat kun je hier nou mee als je dit

tegenkomt in je administratie, die bij
sommigen echt een schoenendoos is.
Mocht het opgebouwde pensioen niet
meer bedragen dan € 417,-- per jaar dan
kun je een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder. Het recht om af te kopen
ligt eenzijdig bij de pensioenuitvoerder
en je kunt hier als klant dan ook helaas
niets afdwingen.
‘Rente alleen’
Toch zijn er steeds meer pensioenuitvoerders die van deze minipensioenen af
willen omdat zij de deelnemers jaarlijks
op de hoogte moeten houden van hun
pensioenrechten. Maar zolang de meeste
pensioenfondsen nog onder de dekkingsgraad van 105 procent zitten, u weet nog
wel; voor iedere euro die aan pensioen
moeten worden uitgekeerd moet er 1,05
euro in kas zijn, beweegt er weinig in de
pensioenmarkt.

‘Rente alleen’
Kort geleden had ik een leuk gesprek
met iemand over de voor- en nadelen
van het financieren van de eigen woning,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om een deel van de hypotheek a ossingsvrij te nemen. Ik heb in
het begin van het gesprek direct een misverstand aan de kaak gesteld, vanwege
de absoluut verkeerde naam van dit
hypotheekdeel. Het is overgewaaid uit
Engeland en daar noemt men het ‘intrest
only’. Deze benaming dekt de lading
natuurlijk veel beter en dus had men de
vertaling rente-alleen-hypotheek moeten
maken. Er is immers geen sprake van
een a ossingsvrij deel, er moet een keer
worden afgelost, al is dat pas na 40 jaar
bij verkoop van de woning. Zo, dat lucht
op, weer een misverstand uit de wereld
in een tijd waarin transparantie en goede
voorlichting hoog op de agenda staan.
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INFORMATIE:
Spoorwegmuseum
Het Spoorwegmuseum in Utrecht
organiseert iedere derde dinsdag van de
maand bijzondere arrangementen speciaal voor 55-plussers. U wordt meegenomen langs prachtige historische
locomotieven, verhalen uit de spoorweggeschiedenis en de spoorkunst uit
de kwaliteitscollectie. Bovendien krijgt
u een ontvangst met koffie/thee, een
nostalgische rondleiding (met bezoek
aan de Koninklijke Wachtkamer!), een
lezing door directeur Paul van Vlijmen
en een bijzondere stoomdemonstratie.
Daaraan wordt steeds een wisselend onderdeel toegevoegd, variërend van een
theatervoorstelling tot de revue van de
Bonte DinsdagAvondtrein. En dat voor
de normale toegangsprijs van € 14,50!
Het Spoorwegmuseum zit in het voormalige Maliebaanstation in Utrecht. Bel
het museum voor nadere informatie op
tel. (030) 2 306 20

‘Supermarkt 50+’ers
hoeft niet zonodig’
Een onlangs gehouden PCOB-steekproef
wijst uit dat 50-plussers in sommige
gevallen helemaal niet zitten te wachten op concepten die speciaal voor hen
uitgedacht zijn. Neem nu de 50-plus
supermarkt: 85% blijkt daar niets in te
zien en is tevreden met de bestaande
supermarkten.Wel geeft meer dan de
helft aan regelmatig aanbiedingen mis
te lopen, omdat dergelijke producten
alleen in grote verpakkingen aangeboden
worden. Ook geven respondenten aan
moeite te hebben met de productinformatie op de verpakkingen; vooral het
lezen van de houdbaarheidsdatum zorgt
voor problemen. Ook met het openen
van de verpakkingen zelf heeft bijna de
helft van de kopers moeite.
Klantentoilet gemist
Een klantentoilet wordt zeer op prijs
gesteld en veel respondenten geven aan
dat ze het verdwijnen van de snelkassa
in hun supermarkt betreuren.

Songfestival zonder aftakeling en glitter

Muziek kent
geen leeftijdsgrenzen
Rond het weekend van 16 mei stond de Nederlandse pers bol
van het Eurovisie Songfestival. De ‘Toppers’ beleefden een smadelijke afgang en het niveau van de andere deelnemers was
vaak al even twijfelachtig. Al jaren wordt er gemopperd over
deze zangwedstrijd, die is afgetakeld tot een glitterfestijn.
En dan te bedenken dat daags erna een
écht songfestival zijn finale beleefde.
In de Amsterdamse Stadsschouwburg
streden zestien 55+’ers om de hoogste
eer van het Ouderen Songfestival. Dat
bestaat inmiddels 17 jaar en begint
een reputatie te krijgen. Muziek kent
geen leeftijdsgrenzen; het niveau van
de deelnemers is soms ‘verbluffend’,
aldus een van de juryleden. Onder
begeleiding van Kees van Zantwijks
combo bereiken zij soms grote hoogten. Alle genres komen er bovendien
aan bod: klassiek, musical, jazz, het
levenslied. Zo biedt het Ouderen
Songfestival anno 2009 een staalkaart
van onze zangkunsten. Eurovisie, eat
your heart out!
De optredens van finalisten waren
een groot succes tijdens de Haagse
55+ Dagen van afgelopen weekend.
Onder hen was ook een Hagenaar,
oud-politieman Wim van Lien (69).
Ook hij wist tot vorig jaar niet van het
bestaan van het Songfestival. Tot een
van zijn kennissen van SeniorWeb, de
internetsite voor 55+’ers, hem vertelde
dat hij in de halve finale stond. ‘”Het
Ouderen Songfestival, wat is dat dan?”
vroeg ik hem. Later hoorde ik op de
website deelnemers zingen, en ik was
verbaasd over hun zangkwaliteiten.
Toen ook andere kennissen vertelden
dat ze hadden meegedaan, heb ik mezelf aangemeld.’ Al zijn hele leven is
Wim gepassioneerd bezig met muziek,

en het Ouderen Songfestival gaf daar
weer een nieuwe impuls aan.
Thuis zong hij al klassieke aria’s tussen de schuifdeuren; zijn moeder vond
het prachtig. Hij ging zelfs praten op
het conservatorium. ‘Ze zeiden: je hebt
een vieroctavenstem, d’r zit echt iets
in je.’ Door een onschuldig grapje van
een adviseur (‘je moet wel stoppen
met roken en met je verkering’) zag
hij van deze studie af. ‘Ik heb later
wel eens gedacht: daar heb ik een kans
gemist. Maar je bent nooit te oud om
er opnieuw mee te beginnen en dat heb
ik gedaan.’
Dierbare herinneringen
Jarenlang speelde en zong hij voor het
Hawaï-muziekgezelschap van Jan de
Roode. ‘Dat was heel professioneel.
Jan speelde alleen met hobbyisten die
voor niets en uit liefde wilden spelen.’
In een tijd waarin Hawaï-muziek ‘uit’
was (‘nu noemen ze het wereldmuziek!’, grijnst Wim), speelden ze vooral in verzorgingshuizen en dergelijke.
Wim heeft er dierbare herinneringen
aan. ‘In Hoogvliet kwam een vrouw
naar me toe. Een oudere demente man
schuifelde achter haar aan. Ze stak me
beide handen toe en zei, met de tranen
in haar ogen: “Dank u wel. Mijn vader
heeft in dertig jaar niet gelachen, tot
vandaag. Als hij naar u keek en u iets
moois deed met die zang, begon hij
weer te lachen.” Dat was mijn mooiste
beloning.’

- Oud politieman Wim van Lien (69): klassieke aria’s, geoefend tussen de schuifdeuren.-

Hawaï en Jazz
Na het overlijden van Jan de Roode
vorig jaar is Wim verdergegaan met
een kwartet dat Hawaï-muziek verenigt
met jazz. ‘Het zijn dezelfde harmonieën met nieuwe arrangementen, en
dat is fantastisch. We hebben een steelgitarist met swing, behoorlijk uniek.
En zelf ben ik ook gek op jazzballads
zingen.’ Bij het Ouderen Songfestival
ging hij eveneens op de jazzy toer, met
‘Watch What Happens’ van o.a. Michel
Legrand. De finale in de Stadsschouwburg was een belevenis. ‘Het gaf me
een kick, door de omstandigheden en

de sfeer. Alles is professioneel, het
schminken, het geluid en de muzikale
begeleiding. Geweldig!’

worden er de komende maanden
diverse activiteiten georganiseerd.
Zoals de historische autorit ‘Den Haag
Destijds’, op zondag 14 juni. Die dag
is het 75 jaar geleden dat de allereerste
Citroën Traction Avant van de band
rolde in Parijs.
Het Haags Gemeentearchief nodigt
Hagenaars die ook in 1934 zijn
geboren – alléén zij! – uit om dat mee
te vieren. Zij krijgen een rondrit door
de stad in een van de jarige Tractions
Avants aangeboden, samen met een
familielid of vriend(in).
Het pleintje voor Museum Escher in
het Paleis Lange Voorhout is startpunt

(om 11 uur en 14 uur) en eindpunt van
deze Den Haag Destijdsrit.
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer (070) 353 70 42 of e-mail
autotocht@hga.denhaag.nl.
Aanmeldingen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.

Echte vrienden gemaakt
Uiteindelijk won Wim niet, ‘maar ik
hoef ook niet te winnen,’ vertelt hij
met pretoogjes. ‘Ik heb vooral genoten! Je bent er samen met medeliefhebbers, muzikale collega’s. Iedereen
is ook uit dezelfde leeftijdsgroep. Ik
heb er echte vrienden gemaakt, en er
de mooiste stemmen gehoord die ik
ooit heb meegemaakt. Soms had ik de
tranen in mijn ogen.’

Agenda
Vrijdag 12 juni:
Terpe Kind Mains
Terpe Kind Mains, Terpe is een documentaire van Deborah van Dam over
de Joodse componist Jeff Hamburg.
Hij gaat op zoek naar zijn wortels in
de Oekraïne. In de documentaire is te
zien hoe zijn werk is ontstaan. Tegelijkertijd is dat live te horen in Pathé
Buitenhof.
Jeff Hamburg is zelf aanwezig bij deze
zeer bijzondere Festival Classiquevoorstelling!
Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang van
de film 18.00 uur, toegang € 17,50.

Vrijdag 12 juni:
Taxatiemiddag
Neem uw schilderij, antieke vaas,
tafelzilver, klok of een scherpe foto
van uw meubelstuk mee naar een
middagje à la ‘Tussen Kunst en
Kitsch’, georganiseerd door Welzijn
Scheveningen. Specialisten van het
oudste veilinghuis van Nederland
zullen u graag informeren over de
waarde, de herkomst en de makers.
Wilt u uw objecten laten veilen, dan
kunt u die direct afgeven. Wijk- en
Dienstencentrum Henri Couvéehuis,
Prins Mauritslaan 49, 13.00-15.30 uur.
Informatie: tel. (070) 365 88 57.

- Een klassieke Traction Avant.-

Zondag 14 juni:
autotoer 1934
Het Haags Gemeentearchief bestaat
in 2009 125 jaar. Om dit te vieren

Meer activiteiten?
Surf eens op internet naar de website

www.cipo.org

En kijk dan onder de knop AGENDA.
Daar vindt u per maand een overzicht
van interessante dingen voor 50-plussers, wekelijks aangevuld met nieuwe
informatie.
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Hans
Roodenburg

Is het in deze tijd verstandiger om je geld te sparen of in beleggingen te steken? De voorzichtige beleggers kunnen beter nog even de kat uit de boom kijken. Voor de gokkers zijn er kansen.
Een opinie over sparen, beleggen en mogelijke oplichting. Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Hoed u voor oplichters en provisiejagers
Ouderen mét enig vermogen worden vaak benaderd om van
hen geld los te peuteren. Dikwijls met integere bedoelingen
om renderend te beleggen. Maar ook door lieden die er vooral
zelf beter van willen worden. Daarom kan op deze plaats niet
voldoende gewaarschuwd worden voor oplichters, profiteurs,
tussenhandelaren en provisiejagers die vaak zo aardig overkomen, maar zelf geen enkel risico lopen.

Ga voorzichtig met uw zuurverdiende geld om. Laat u niet te snel verleiden tot te mooi voorgespiegelde hoge
rendementen. Sta zelfs sceptisch
tegenover uw beste kennissen als zij
u voorschotelen hoeveel zij in korte
tijd op bepaalde aandelen hebben
‘gemaakt’. Het kan inderdaad zijn
gebeurd in de tijden dat sommige
beurskoersen tot aan de hemel leken
te stijgen.
Je hoort ze al ruim een jaar niet meer.
Vraag aan hen hoe ze er nu voorstaan, nadat zij eerder op feestjes en
partijtjes zo hoog hadden opgegeven
van hun beleggingskeuzes. Velen zijn
in een jaar tijd de helft van hun in
aandelen belegd vermogen kwijtgeraakt.
Er is een aloude waarschuwing:
ga nooit in individuele (bedrijfs-)
aandelen als je de ontwikkeling niet
dagelijks goed kunt volgen en als je
er geen verstand van hebt. En wed
nooit met al uw geld op één paard.
Dan kun je net zo goed naar het

casino gaan. Dan bent u sneller rijk
of arm. Als u tóch in aandelen wil
gaan, gebruik daarvoor dan geld dat
u lange tijd niet écht hard nodig hebt.
Heeft u voldoende vermogen, dan
is het verstandig nooit meer dan 50
procent te steken in risicobeleggingen zoals aandelen, grondstoffen en
vastgoed en beoordeel ze regelmatig.
En als u geen expert bent, blijft dan
ook verre van opties en financiële
derivaten. Kijk ook altijd met enige
achterdocht naar bedrijfsobligaties,
die qua inleg weliswaar wat veiliger
zijn dan aandelen, maar die bij het
helemaal omvallen van een onderneming vaak ook niets meer waard
kunnen worden.
Uitkijken
Voelt u zich niet zo zeker en wilt
u toch deels meeprofiteren van
stijgende financiële markten, ga dan
in gerenommeerde beleggingsfondsen zitten waar deskundige beheerders beslissingen voor u nemen.

Weliswaar mist u dan waarschijnlijk
de toprendementen, maar daar staat
tegenover dat u ook niet heel diep
kunt vallen. Maar zelfs bij de topbeleggers moet u uitkijken. Sommigen
weten zich zo goed te verkopen dat
zij miljarden weten aan te trekken,
waarna achteraf bleek dat het zogenoemde piramidefondsen waren. De
eerste beleggers kregen een prachtig
rendement. Bij tegenvallende beurskoersen werden uit het aangetrokken
kapitaal van de vervolgbeleggers
de ‘gegarandeerde’ hoge dividenden betaald. In feite vrat het fonds
zichzelf op en de beheerders gingen
er met miljarden van door. Het
beruchtste voorbeeld internationaal
is de Amerikaan Bernie Madoff die
ook miljarden wist los te peuteren
bij vooraanstaande Nederlandse
financiële instellingen, maar die
ook beleggingsfondsen voor (rijke)
particulieren beheerde.
Teakhout- en bosfondsen
In Nederland is het beleggingsbedrijf
Partrust onlangs nog door de Autoriteit inanciële Markten (A M)
aan de schandpaal genageld. Voorts
moet men zeker erg oppassen voor
teakhout- en andere bosfondsen en
exotische beleggingsmogelijkheden
in ‘prachtige’ projecten die in Arabi-

sche groeigebieden tot ontwikkeling
worden gebracht. Allerlei publicaties op televisie, maar soms ook in
bepaalde dagbladen over dergelijke
veelbelovende projecten moet u
altijd met een korreltje zout nemen.
Wie herinnert zich niet het echec
met World Online, destijds van Nina
Brink, dat in het jaar 2000 naar de
effectenbeurs zou gaan. In de onofficiële voorhandel daarvoor werden
voor het aandeel prijzen geboden van
(destijds) meer dan 90 gulden, terwijl
enkele dagen later bij de eerste officiële beursnotering bleek dat de 40
gulden nauwelijks haalbaar was.
Talking heads
Kranten stonden in de periode vóór
de officiële beurshandel vol van het
nakende succes van dit aandeel. Dat
lokte heel veel particulieren. We
kunnen het uiteraard nooit bewijzen,
maar we vrezen dat sommige meespelende financiële journalisten de
ontwikkelingen nog wat hebben aangezet. Hetzelfde geldt min of meer
ook voor bekende tv-figuren die zich
in reclamespots voor geldbedrijven
goed laten betalen. Dat geeft het
geldbedrijf of zijn product een teneur
van betrouwbaarheid. Prik daar doorheen en vraag u af wie de beloning
van deze talking heads uiteindelijk

betaalt. U dus als consument!
Veilige spaarregelingen
Houden wij hiermee een pleidooi
om vrijwel nooit in risicoproducten
te gaan die kans bieden op hoge
rendementen? Nee. Maar laat je niet
te gemakkelijk daartoe verleiden.
Bedenk dat u uw geld voor bijna
100 procent zekerheid kunt zetten op
door de overheid (thans tot 100.000
euro per persoon) gegarandeerde
spaarregelingen.
Inderdaad, u maakt thans maximaal
4 tot 5 procent rente, maar dat is
nog altijd meer dan het gemiddelde
rendement in de afgelopen vijf jaar
in over het algemeen ook niet ‘desastreuze’ aandelenfondsen.
www.rente-meter.nl
Kijk voor de hoogste rentes van de
gegarandeerde spaarbanken op www.
rente-meter.nl.
Voor beleggingen geven wij u geen
advies, omdat dit heel gevaarlijk is.
U zult dat zelf moeten uitzoeken en
het risico lopen in een wereld waar
oplichters en provisiejageres soms
heel makkelijk hun gang gaan.

Hans Roodenburg

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’.
Erf- en schenkingsrecht
Halfbroer van oom en
plaatsvervanger zus
Mijn oom Dirk is onlangs overleden
als laatste van twee broers, die geen
kinderen hebben nagelaten, en één
zus, die mijn inmiddels overleden
moeder is. Hun ouders (mijn grootouders) leven ook niet meer. Hun
moeder had uit een eerdere relatie
ook nog een kind: die is dus een nog
levende halfbroer van mijn oom. Hoe
is de verdeling van zijn nalatenschap
(12.000 euro) op grond van het
wettelijk erfrecht, want er was geen
testament? Word ik als plaatsvervanger van mijn moeder beschouwd?
Hoeveel krijg ik, want ik heb geen
broers of zussen en hoeveel krijgt de
nog levende halfbroer?
U bent inderdaad de plaatsvervanger
van uw overleden moeder, die de
zus is van de laatst overleden broer.
Doordat u geen broers of zusters
hebt, krijgt u het erfdeel dat uw moeder zou hebben verkregen wanneer
zij nog in leven zou zijn geweest. Een
halfbroer of halfzuster erft de helft
van wat een volle broer of zuster erft.
Derhalve bedraagt het erfdeel van u

2/3 (€ 8.000) en dat van de halfbroer
1/3 (€ 4.000).
Het verwachte legaat
doorgeven aan zoon
Ik heb twee legaten tegoed. Ik ben
gezond, maar er kan altijd wat
gebeuren. Kan mijn zoon het dan
ontvangen? Hoe gaat dat in zijn
werk en wat moet ik zelf doen?
Als een derde (niet zijnde uw ouders)
in zijn testament heeft opgenomen
dat u een legaat moet krijgen na
zijn overlijden, dan geldt dat alleen
voor u bij leven. Het legaat gaat niet
automatisch door naar uw erfgenamen als u bent overleden. Degene die
u het legaat wil toebedelen zou dus
in het testament moeten opnemen dat
het legaat naar uw zoon moet gaan
als u bent overleden. Maar daar gaat
alleen hij of zij over die u een legaat
wil nalaten!

AOW en pensioen
Bijverdiensten in een
prepensioenregeling
Ik krijg van een vervoersbedrijf een
prepensioen. Daarnaast heb ik een
deelbaan op basis van een oproep-

contract. In de voorwaarden van het
prepensioen staat: ‘Neveninkomsten
uit werkzaamheden die al ten minste
twee jaar voor de ingangsdatum van
uw pensioen bestonden, brengen wij
niet in mindering op uw pensioenuitkering.’ Moet ik mijn huidige
nevenverdiensten wél opgeven en
worden die in mindering gebracht op
mijn prepensioen?
Is er sprake van prepensioen dan staat
deze tegenwoordig meestal los van
overige inkomsten uit arbeid. In oude
vut-regelingen was nogal eens sprake
van voorwaarden dat geen (nieuwe)
arbeid mocht worden aangenomen of
tot maximaal een bepaald percentage
(100 procent van het nettoloon in de
fulltime oude baan) mocht worden
bijverdiend.
Ga na in hoeverre de door u aangehaalde voorwaarde in de regeling nog
geldig is. Bovendien menen wij dat
oude werkgevers of hun pensioenregelingen geen wettelijk recht hebben
om bij de belastingdienst te achterhalen wat uw overige verdiensten
zijn. Dus wat is erop tegen voor uzelf
te houden wat u bij uw prepensioen
bijverdient. Als uw ex-werkgever of
het fonds dat het prepensioen regelt

daar moeilijk over gaat doen, is het
tijd genoeg uw vakbond of een advocaat in te schakelen. We kennen uit
de laatste jaren ook geen enkel geval
meer waarin pensioen- of vutfondsen
nevenverdiensten terugclaimden
omdat niet meer aan de beperkingen
door pregepensioneerden of zelfs
vutters is voldaan. Dat zou feitelijk
alleen nog kunnen als je bij dezelfde
werkgever of in dezelfde bedrijfstakregeling geregistreerde nevenverdiensten zou hebben. Tenslotte wijzen wij
erop dat de overheid juist graag wil
dat ouderen zo lang mogelijk (deels)
aan de slag blijven. Dus op grond
daarvan alleen al zijn oude beperkende voorwaarden achterhaald.

Familierecht
Partners geregistreerd of
alleen een contract
Is een samenlevingscontract
hetzelfde als een geregistreerd
partnerschap?
Nee. Een geregistreerd partnerschap
(bij de burgeradministratie) komt
vrijwel overeen met een huwelijk.
Een samenlevingscontract gaat niet
verder dan de afspraken in een nota-

rieel gemaakte akte. Een belangrijk
verschil is dat bij een geregistreerd
partnerschap allerlei rechten en plichten ten opzichte van elkaar bestaan.
Bij een samenlevingscontract hoeven
er geen wederzijde verplichtingen te
bestaan, omdat er in principe geen
gemeenschap van goederen is.
Beslag op bezit
van de partner
Mijn man en ik zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd,
maar op huwelijksvoorwaarden. In
hoeverre kan dan nog beslag worden
gelegd op de inkomsten of bezittingen
van de partner?
Als u niet in gemeenschap van
goederen bent getrouwd, hangt het
van de huwelijkse voorwaarden af
in hoeverre de partner aansprakelijk
kan worden gesteld voor de schulden
van de ander. Het moge duidelijk zijn
dat, als het om gezamenlijk gemaakte
schulden gaat, op het bezit van
beiden beslag kan worden gelegd.
Gaat het om specifieke schulden voor
één persoon die buiten de huwelijksgemeenschap zijn gehouden,
dan is uiteraard alleen deze partner
daarvoor aansprakelijk.
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl
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- Rechts: De Sierkan in 1911, zoals het door architect J.F.L. Frowein ontworpen gebouw er zeven jaar na de opening bijstond.
Onder: Het wijkoverleg Statenkwartier voert in maart 1984 actie om
het pand op de monumentenlijst te krijgen. -

De Anthonie Heinsiusstraat
met André van Workum
In deze aflevering keer ik met André van Workum terug naar het Satenkwartier en dan
specifiek naar de Anthonie Heinsiusstraat.
Het is begin jaren vijftig als André
van Workum, van beroep ontwerper
weg- en waterbouw, wordt geboren
in de Anthonie Heinsiusstraat,
vernoemd naar de Nederlandse
raadpensionaris en één van de
leiders tijdens de Spaanse Successieoorlog in 1702.
André komt uit een gezin met 10
kinderen en was zelf de achtste telg
op rij, vader Van Workum werkte
toentertijd als ambtenaar bij het

- Gedenksteen in de gevel van De Sierkan,
na de in 1987 opgeleverde renovatie. -

Productschap van Zuivel aan de
Laan van Meerdervoort.
De Sierkan
“Het was een geweldige buurt om in
op te groeien en logischerwijs met
zoveel kinderen in een gezin waren
we veel op staat aan het spelen,
maar één plek dat was fantastisch:
de Sierkan! Dat gebouw maakte op
ons zo’n een geweldige indruk, daar
liepen allemaal mannen in witte
pakken palen ijs te sjouwen.”
André en zijn jongere broer en
zus dachten altijd dat het om een
ijsfabriek ging, pas vele jaren later
kwamen zij er achter dat het een
melkfabriek was.
“Die mannen haalden dan spelletjes met ons uit en lieten dat ijs

- Keurige recht gesneden blokken ijs,
zoals ze op dicht gevroren water werden
gewonnen voor o.m. De Sierkan. -

vlak voor onze neus vallen, waren
wij wel blij mee want die stukken
namen we mee naar huis en maakte
daar lekkere koude limonade mee.”
De optocht
Plots schiet André weer wat door
zijn hoofd: de carnavalsoptocht!
“De toenmalige kleuterschool

organiseerde jaarlijks een carnavalsoptocht door de buurt. Ik heb daar
één keer aan meegedaan, hadden ze
me aangekleed als een kraai. Liep
ik daar rond in zo’n raar zwart pak
en op mijn hoofd een pet met een
snavel erop! Verschrikkelijk!”
Op dat moment zie ik André al
lopen met dat pakkie aan en kan
nauwelijks mijn lachen inhouden,
terwijl zijn ogen nog steeds vuur
spuwen. “Liepen we langs het
Gemeentemuseum, stond me toch
een volk, werd er zo vreselijk om
ons gelachen. Wat was ik pissed,
ik houd nu nog steeds niet van verkleedpartijtjes en carnaval!”
Cum Laude
André groeide op en nadat het gezin

was verhuisd naar de Wolvenrade
volgde hij een opleiding voor timmerman aan de LTS Meppelweg
en studeerde later cum laude af als
interieurarchitect aan de Academie
van Beeldende Kunsten.
Uiteindelijk vond hij zijn draai als
zelfstandig ontwerper weg- en waterbouw bij grote ondernemingen.
Na het laatste slokje van ons
drankje nemen wij afscheid en sluit
André af met: “Mijn jeugd daar
in het Statenkwartier, ik vond het
eigenlijk altijd heel mysterieus.”
En dat is waar, want ondanks die
carnavalsoptocht als kraai, gaat na
zo’n fraaie carrière toch mooi maar
weer op dat een vliegende kraai
altijd wat vangt!

Mensontwikkelbedrijf

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

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Crispijnstraat 74

Den Haag

A. Diepenbrockhof 67

Den Haag

Kerketuinenweg 63

Den Haag

I

Beresteinlaan 2

* 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 kringloopwinkels 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.

Rijswijk
Den Haag

Geldig tot 1 juli 2009

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

D

Alleen originele kortingsbonnen geldig

3 HALEN, 2 BETALEN

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.

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON IN ONZE
WINKEL OP DE THOMSONLAAN GELDT
VOOR U 3 HALEN 2 BETALEN”

✁

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.

Van Ravesteijnplein 84-85

De Dienstenwinkel helpt u bij

HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL IS GRATIS
Maximaal 1 bon per klant
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Johnny Lion & The Jumping Jewels [ 3 ]

Ze moesten erg wennen
bij de radio en televisie
Manager Herman Batelaan vervolgt in deze derde en laatste aflevering over het wel en wee
van de band, het verhaal dat hij in nummer 9 van De Oud-Hagenaar begon. Hij vervolgt om te
beginnen over de aanvankelijk moeizame confrontatie tussen bands als Johnny Lion & The
Jumping Jewels met de wereld van radio en televisie.
Het was een generatiecon ict, dat
een ware cultuuromslag nodig
maakte bij de radio en televisie, alvorens het een beetje wilde vlotten.
“In het destijds nog tamelijk conservatieve walhalla van de radio
en televisie werden gitaargroepen
met hun 3-accoordenkennis maar
moeilijk geaccepteerd, maar ook
hier kon men niet voorbij aan de
successen van Johnny Lion
The Jumping Jewels. ooral op

aandrang van de pluggers van de
platenmaatschappijen en uitgevers
werden artiesten zoals Johnny Lion
The Jumping Jewels toch gecontracteerd. Want er stonden hoe dan
ook grote financiële belangen op
het spel, waarbij investeringen en
productiekosten moesten worden
terugverdiend. Het genereren van
zo veel mogelijk publiciteit rondom
het uitbrengen van nieuwe platen
was daarvoor essentieel.

aan met deze afschuwelijk harde
gitaarmuziek en versterkers?
Tijdens de rustpauze zaten de jongens zonder versterking te spelen
en speelden een heerlijk swingend
jazznummer waarbij de drummer geen sticks maar zijn brushes
gebruikte. Alom verbazing in de
studio waarbij een medewerker opmerkte: “ errek, die lui kunnen wel
iets meer”. Het ijs was gebroken en
dit kwam de sfeer wel ten goede!

Studio Irene
“Het eerste optreden van Johnny
Lion The Jumping Jewels in
T -studio Irene in Bussum bracht
menig medewerker daar in verwarring, want wat moest men toch

Joop Oonk

Frits Tamminga

Jaap Schut

Generatiekloof
“Iedere zondag werd er op de
radio een muziekprogramma
uitgezonden met als hoofdmoot het
ara-dansorkest, maar Johnny Lion
The Jumping Jewels werden
hier ook voor uitgenodigd . Hun
eerste deelname aan deze radiouitzending bracht onmiddellijk de
muzikale generatiekloof aan het
licht.
Bij het opstellen van de apparatuur en de door de geluidsmedewerker van de studio op te stellen
microfoons waren de poppen aan
het dansen. Het was een directe
uitzending en niet playback.
“Een studiomedewerker had de
drummer en een aantal microfoons

www.specsavers.nl

achter de gitaarversterker opgesteld. Geluid- en opnametechnisch
gezien misschien de juiste opstelling, maar dat was helemaal niet in
overeenstemming met de positie
zoals die uit muzikaal oogpunt zou
moeten zijn. De drummer hoorde
namelijk positie te krijgen v r
de gitaarversterkers, om de andere
bandleden goed te kunnen zien en
muzikaal zo best mogelijk te kunnen ondersteunen.

AIRFORCE € 139
(24950589)
Incl. gratis PENTAX standaard
enkelvoudige glazen

2voor1
VANAF

€99

2VOOR1 IS
SERIEUS 2VOOR1

Bij Specsavers krijgt u altijd 2 complete brillen voor de prijs van 1, bij aankoop van een montuur vanaf
€99. Kies elke 2e bril met een montuur uit dezelfde of een lagere prijsklasse en dezelfde PENTAX
standaard enkelvoudige of varifocale glazen. De 2voor1 geldt ook voor designmonturen vanaf €169.
Bij Specsavers nemen wij u en uw portemonnee serieus. Ga toch meteen naar Specsavers.
UW SPECSAVERS VESTIGING!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Dit aanbod geldt voor één persoon. Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

“Na veel gedoe en mijn dreigement
de studio met de groep te zullen
verlaten werd uiteindelijk de microfoonopstelling aangepast, zeer
tot ongenoegen van de opnameleider trouwens. Maar uiteindelijk
werd het een uitstekende radiouitzending en een nieuw contract
was het gevolg. Ook hier werd de
basis gelegd voor de ontwikkeling van de aanstormende nieuwe
muziekgeneratie met haar muzikale
opvattingen en presentatie.”
Grote impact
Terugkijkend stelt Herman
Batelaan vast dat de rtv-optredens
en de manier van werken van
bands als Johnny Lion The
Jumping Jewels grote impact
hebben gehad op de praktijk in de
Nederlandse muziek en showwereld. Gaandeweg veranderde die
daardoor ingrijpend. Daarbij werd
de essentiële betekenis van het
genereren van ‘publiciteit’ steeds
beter ingezien, waarbij ‘affaires’
in de wereld van tienerartiesten
en musici ook niet meer per se als
iets vervelends werden opgevat. Er
brak een nieuwe tijd aan, met een
nieuw geluid.
Jaap Schut / Museum RockArt
Zekkenstraat 42 3151 P 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
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Al 60 jaar: Corrie en Wim

een briljant echtpaar

Maandag 6 juli is het zestig jaar geleden dat Corrie Lelyveld en Wim Bergenhenegouwen in de kerk elkaar het ja-woord gaven. En als je de verhalen van hen beide
hoort, dan hebben ze daar nooit spijt van gehad. Door alle verhalen heen, beluister
je steeds een innig liefde voor elkaar. Vraag heel even aan Corrie of ze iets over
vroeger wil vertellen en je bent verzekerd van urenlange enthousiaste verhalen.
De rode draad door alle verhalen is het plezier dat
Corrie en Wim altijd met elkaar hebben beleefd. Talrijk waren de kleine en grote uitstapjes die zij hebben ondernomen en ook de vakanties in Nederland
en een groot deel van de landen om ons heen. Maar
er was ook het plezier dat ze met elkaar beleefden,
door samen klaar te staan voor anderen. Hun hele leven door hebben zij binnen de familie geholpen met
verven, witten en behangen. Dankzij de vele uurtjes
geduldig klussen, heeft menig woning in de familiekring een facelift ondergaan. En ook het oppassen op
kinderen en kleinkinderen was altijd een feest, zowel
voor de kinderen als voor Corrie en Wim.

Wim ontvallen. Dat is onoverkomelijk als je zelf op
leeftijd raakt.
Corrie en Wim genieten nog dagelijks en dat straalt
ook regelmatig van hun gezichten af. Ondanks dat de
jaren gaan tellen, zijn ze nog steeds behoorlijk energiek en zelfstandig. Wel moet Corrie, na een leven
lang zelf het huishouden tot in de puntjes te hebben
verzorgd, zich nu overgeven aan de Thuiszorg. En
dat is wel ink wennen. Niemand doet immers het
huishouden op dezelfde manier, zoals je je leven
lang bent gewend. Het positieve is echter, zo ervaart
Corrie wel, dat je daarmee nog heerlijk op jezelf
kunt blijven wonen.

Elkaar gevonden op dansles
Het inmiddels briljante echtpaar heeft, zoals een
rekensommetje leert, elkaar net na de oorlog leren
kennen. Zoals bij zo velen gebeurde dat op dansles.
Na een leuke verkeringstijd zijn zij in 1949 met
elkaar in het huwelijksbootje gestapt. Hun eerste
woning was een bovenwoning in de Schalk Burgerstraat. Na de Kritzingerstraat en wederom de Schalk
Burgerstraat, ging het richting Schipborgstraat en
Melis Stokelaan. Inmiddels wonen Corrie en Wim
bijna twintig jaar met plezier in het vierkant at aan
de Lozerlaan.

Gezellige dingen
Corrie en Wim genieten nu het meeste van de gezellige dingen die zij met de kinderen en kleinkinderen
ondernemen, variërend van een gezellig etentje tot
een weekje weg. Hun eigen gezinnetje telt twee
zonen en een dochter.
Dochter Corry werkt aan de overkant van de straat,
waardoor ze geregeld even kan binnenstappen,
bijvoorbeeld als er lastige of onduidelijke post is binnengekomen. Dochterlief zoekt het dan wel even uit.
En als het moet, dan klimt ze ook nog wel even in de
telefoon. Zo’n ruggesteuntje is natuurlijk heerlijk.
“Dit jaar zal voor Corrie en Wim een jaar van verrassingen zijn. Op die manier willen wij, de kinderen en
kleinkinderen, laten weten hoe blij we met hen zijn,”
vertelt dochter Corry met een stralend gezicht. “Wij
hopen en wensen van ganse harte, dat Pa en Ma nog
heel veel jaren kunnen genieten van alles wat er op
hun pad komt.”

Met z’n zestienen
Corrie en Wim zijn beiden afkomstig uit een groot
gezin. Met in totaal zestien broers en zussen was
het daardoor vroeger behoorlijk druk, maar wel
altijd uitermate gezellig. Inmiddels is de familie wel
aardig uitgedund. Menig broer en zus is Corrie en

De Oud-Hagenaar Trouwspecial in september
De Oud-Hagenaar wil in de maand september een keer speciale aandacht schenken aan trouwen in Den
Haag e.o., zoals dat vroeger ging. Het ‘grote trouwen’ met alle toeters en bellen; het romantische trouwen
uit zuivere liefde; maar ook het trouwen als ‘moetje’ en uit economische noodzaak, of het door de ouders
geëngageerde trouwen. En ook het ‘niet trouwen’ natuurlijk. Want twee geloven op twee religies op één
kussen, daar sliep de duivel tussen – was de overtuiging van de dominee en mijnheer pastoor.
Hoe ging het en wat lag eraan ten grondslag, daarover willen we graag de mooiste verhalen publiceren.
Met foto’s natuurlijk – die u gegarandeerd retour krijgt of (nog beter) zelf scant op de computer.
Foto’s van drie generaties trouwerijen in de familie zijn helemaal mooi! U heeft nog even de tijd,
maar denk er vast eens over na en zet het papier. Zet op de envelop of in de onderwerpregel van uw
email-bericht: ‘Trouwspecial’.
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Een vegetariër en een omnivoor op zoek naar de lekkerste gerechten

De zuivere keuken van ‘M’
Het door ons uitgezocht etablissement weet het niet maar
wij, Din & Dem, mogen op kosten van de krant eten en als
tegenprestatie schrijven wij op wat we er van vinden.
Het is niet nieuw. Elke zichzelf respecterende krant heeft
culinaire deskundigen in dienst die na de proeverij beschrijven hoe de respectievelijke fazant, carpaccio, eendenborst
of tong smaakte.
Maar waar vinden mensen die
geen vlees of vis eten de gewenste
informatie. Wat maken de koks buiten
de geijkte geitenkaas met honing en
spinaziequiche. Zelden of nooit wordt
de kok beoordeeld op zijn of haar
vindingrijkheid.Voor een beschrijving
van vegetarische lekkernijen in een
restaurant ben je meestal aangewezen
op gezondheidstijdschriften en dat
zijn niet onze favoriete bladen.
Stereotiep imago
Waarom de kranten zo eenzijdig
voorlichten heeft misschien te maken
met het stereotiepe beeld dat culinair
deskundigen van vegetariërs hebben.
Gezondheidsfreaks of zweverige
sekteleden. Die bestaan vast wel
maar wij kunnen even zo zeer een
groot aantal vleesverslindende freaks
noemen.

De Oud Hagenaar gaat deze leemte
opvullen en stuurt iedere maand het
koppel Din (van Diana godin van de
jacht) en Dem (van Demeter godin
van de landbouw) op pad speurend
naar de lekkerste spijzen en de meest
creatieve koks.
De ene helft van het koppel (Din)
is een omnivoor en de andere helft
(Dem) is vegetariër. Niet uit gezondheidsoverwegingen. Niet uit een of
andere sektarische overtuiging maar
gewoon omdat Dem plezieriger eet
als ze weet dat daar geen gestreste
dieren voor het slachthuis zijn ingedreven.
Natuurlijk kun je als vegetariër naar
gespecialiseerde restaurants gaan
maar eigenlijk vinden we dat onzin
want een goed restaurant moet naast
een royaal vlees en vis aanbod een
even zo rijke vegetarische keus
aanbieden. Het zit of zat misschien
niet in de koksopleiding maar een creatieve kok en dat zijn tevens de beste
(we weten er een paar) kan prachtige
en rijk geschakeerde tongstrelende
vegetarische gerechten aanbieden.
Dubbelgeplust
Zoals het hoort voor een blad van
vijftigplussers zijn ook Din en Dem
vijftigplusser met dien verstande dat
Din nauwelijks recht heeft op ook
maar het kleinste plusje en Dem dubbelgeplust is. Allebei zijn ze dol op

lekker goed en zorgvuldig bereid eten.
Din heeft zich de allernieuwste heup
van fijn titanium laten aanmeten en
kent de gevaren van foute afstapjes
en Dem is allergisch voor harde
muziek tijdens het eten dus ook wat
betreft deze zaken wordt u zonodig
gewaarschuwd.
De beide dames stapten verwachtingsvol binnen bij restaurant M. op het
Groenewegje nr 115.De ontvangst is
hartelijk. We hebben de keus uit een
ronde of vierkante tafel. De stoelen
zitten goed en we starten meteen met
een glas Terres Noires. Lekker fruitig
maar met nauwelijks of geen afdronk,
zodat we om de smaak niet meteen te
vergeten, snel een tweede glas bestellen. Er wordt een mandje heerlijk
knapperig bruin brood bij geserveerd.
De kaart is zeer overzichtelijk. Meimenu 2009. Drie voorgerechten. Een
vlees, een vis en een vegetarisch. Din
kiest de Tabouleh met gemarineerde
groenten en gebakken scampi’s en
Dem heeft niets te kiezen dus bestelt
ze Aspergesoep met gebakken groene
asperge en gepocheerd scharrelei die
zacht van smaak is.
De Tabouleh op het bord van Din ziet

er aantrekkelijk uit. Malse lamsoor,
zachte en licht kruidige couscous en
kleine stevige scampi’s die zo van
je bord willen springen. Din gaat nu
over op witte wijn en kiest een Grüner
Veltliner, die ze heel lekker en makkelijk drinkend vindt.
Opgedirkte forel
Als hoofdgerecht kiest ze de vis van
de dag, zalmforel. Zo’n forel die om
een mooi rozerood kleurtje te krijgen
zich stort op een dieet van caroteenrijk voedsel en denkt dat ze daardoor
op de zalm gaat lijken. Dus eigenlijk
een opgedirkte forel. Maar ze smaakt
goed. En geen gedoe met graten, want
al netjes gefileerd in de keuken. Je
proeft wat je ziet. Geen overheersende
saus, niet pregnant gekruid. Dem kan
kiezen uit asperges à la Flamande
(de ham kan in de keuken blijven) of
Tarte fine van courgette met gekonfijte tomaat en buffelmozzarella. Ze
kiest voor de Tarte fine. Het blijkt een
charmant bladerdeeg schaaltje gevuld
met heel dun gesneden plakjes courgette, mozzarella en tomaat en lonkt
tot haar grote vreugde op geen enkele
manier naar gezondheidsvoer. Het ge-

Dem
&
Din
uit eten

heel is zacht en zuiver van smaak. Dat
lijkt ons een beetje het credo van deze
kok. Vis smaakt naar vis, mozzarella
naar mozzarella. Geen toevoegingen
en puur van smaak.
Na lang wachten (een beetje erg lang
vonden wij het) koos Din als dessert
de kaasproeverij (vijf stukjes kaas
waaronder Hollandse geit en een lekkere smeuïge camembert en schaap)
en Dem nam het chocolade-frambozentaartje met yoghurtijs. Lekker
maar te zwaar.
De koffie was prima en daarbij werd
dunne gesneden boterkoek gelardeerd
met amandel geserveerd.
Buiten zitten
De dames vonden dit een plezierig
restaurant met een zuivere keuken.
Ruime zitplaatsen. Maandelijks
wisselend menu en aan de muur een
driemaandelijks wisselende tentoonstelling. Een prachtige locatie en in de
gracht voor de deur een boot waarop
je bij mooi weer heerlijk buiten kunt
eten.
Minpuntje: lange wachttijden tussen
de verschillende gangen. En je zou
toch zeggen gezien het feit dat wij
pas op 20 mei daar gingen eten ze al
drie weken de tijd hebben gehad om
dit maandmenu te oefenen. Je kunt
online het maandmenu bekijken en
reserveren (www.mrestaurant.nl).
In totaal betaalden wij € 102,25.

Zomerrecept voor thuis

Overwegingen bij de Salade Niçoise
Denk je aan de zomer, dan denk je
aan rijpe tomaten en zo’n overheerlijke salade, uit Nice bijvoorbeeld; de
wereldberoemde salade Niçoise. De
grote vraag die dan opduikt is: welke
Niçoise? Want er circuleren op het
web en in de overvloedige hoeveelheid kookboeken die jaarlijks over ons
wordt uitgestort buitengewoon veel variaties op de Niçoise. Met rauwe tonijn
én ansjovisjes, zonder ansjovis maar
met een overvloedige hoeveelheid tonijn uit blik, met maar ook heel bewust
zonder aardappelen, zonder kropsla
maar weer met boontjes, opgeleukt
met appeltjes en zelfs met kwarteleitjes
én kappertjes én rode paprika én gele
paprika en tonijn uit blik én ansjovisjes
en... enfin, het houdt niet op.
De hele discussie over de vraag wat
er nu echt in de authentieke salade
Niçoise behoort te zitten wordt vrolijk

beschreven in DEDIKKEVANDAM
(uitgeverij Nijgh & Van Ditmar) van
Johannes van Dam. De Dikke haalt
er de Larousse Gastronomique bij,
Escoffier, Jac ues Médecin (de rechtse
en corrupte maar culinair begaafde oud
burgemeester van Nice), en nog een serie beroemde kookboekenschrijvers en
ja, de voorschriften en de tegenspraken
en de vele variaties zijn enorm.
Zo hoort er volgens de Larousse absoluut geen gekookte groente in, dus geen
aardappeltjes en zeker geen knapperige
boontjes, terwijl andere even gezaghebbende bronnen juist zweren bij een
aardappeltje.
Rauwe tuinboontjes
Wat ik weer niet wist is dat diverse recepten rauwe jonge tuinboontjes voorschrijven. Een geweldig vondst, want
rauwe jonge tuinboontjes smaken goddelijk. De combinatie van zowel tonijn

uit blik én ansjovis wordt overigens als
niet authentiek beoordeeld. In de eerste
plaats omdat het teveel van het goede
is (of/of is beter), en op de tweede
plaats is alleen ansjovis waarschijnlijk
oorspronkelijker, omdat tonijn uit blik
een latere chique toevoeging is.
Eigen keuken
Bestaat er nu zoiets als dé enige
salade Niçoise? Vast en zeker, maar
niemand die het echt zeker weet. Het
beste advies is daarom vrolijk zelf te
experimenteren, en het de ene keer zus
en de andere keer zo te doen. De enige
absolute zekerheid is dat er tomaten
in moeten. En verder? Ik zou zeggen:
begin met wat verse kropsla (of little
gem), dan in stukken gesneden tomaat
en komkommer, als ze er zijn jonge
rauwe tuinboontjes maar knapperig
gekookte haricots vers mag ook, en
zeker wat koude gekookte en in stukjes

gesneden aardappelen (ook al is dat
vloeken in de Franse kerk), een hard
gekoookt ei in vieren gesneden, de
ene keer een paar lepels tonijn uit blik
vermengd met wat mayonaise in het
midden, peper en zout, de andere keer
ansjovis, en altijd zwarte olijven uit
Nice en rauwe in ringen gesneden ui.
Maak een dressing van ruim olijfolie, een beetje goede wijnazijn, één
geperste kno ook, mosterd, peper, zout
en suiker, en besprenkel de salade met
de vinaigrette. Doe er desgewenst nog
wat verse basilicumblaadjes over, en
klaar is de salade die op die uit Nice
lijkt. Een volgende keer zonder aardappelen en boontjes, maar met kleine

artisjokharten én groene paprika en zo
voort en zo verder. De kracht van de
Niçoise schuilt ‘m ongetwijfeld in de
eindeloze variatie. En wat ze in Nice
doen doen ze in Nice, in uw eigen
keuken bent u de baas. Salade Niçoise
a Ma Façon klinkt ook mooi. Drink er
een niet al te subtiele wijn bij, eentje
die wat kan hebben. Wijnvriend Marius
uit de Piet Heinstraat adviseerde laatst
een mooi gemaakte Picpoul de Pinet,
Domaine de Féline. Fris, citrus, beetje
notig op de achtergrond, en dankzij de
minerale tonen een mooie combinatie
met allerlei salades, zeker die uit Nice.

Maarten de Kroon
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Frans Kok: populair als doelman en agent

Stopper van strafschoppen
en Haagse verkeersdrukte
Midden jaren vijftig. Alles Door Oefening (ADO) speelde nog gewoon in het Zuiderpark, maar de
voetballers maakten inmiddels wel hun veters vast tegen de kleinst mogelijke vergoeding. Het fenomeen van de semi-prof had zijn intrede gedaan. In het doel van ADO stond Frans Kok, erg populair.
Op zijn achttiende jaar debuteerde hij
in het eerste elftal als opvolger van
de legendarische Wim Koek (de achternaam scheelt slechts een letter).
Frans was ook als Haags politieagent
populair. Eerst hulpagent, daarna als
heuse agent de wijk in. Zo’n baan
betekent onregelmatige diensten; dus
het werk en het (voetbal)trainingsschema beten elkaar regelmatig.
Daar werd door alle betrokkenen
inventief een mouw aangepast. Frans
Kok versterkte op zekere dag de
gelederen van de verkeerspolitie.
Regelmatig en leuk werk, vond hij.
Daardoor vormde het trainen in de
avonduren ook geen probleem meer.
Op kruispunten
Op drukke kruispunten kwamen de
supporters in die jaren hem tegen,
actief in de weer met een stopbord

dat je moest in- en uitklappen, met
een ingenieus mechaniek. Doordat
de weg naar het Nederlands elftal
geblokkeerd bleek door eerst Piet
Kraak, later Frans de Munck en Eddy
Pieters Graa and, bleef de roem
van Frans Kok helaas beperkt tot
het Nederlands politie-elftal en het
Haags elftal. Zijn specialiteit vormde
het keren van strafschoppen.
De beroemdste was die van de voet
van Cor van der Hart.
De kippenren
In de jaren waarover dit stukje gaat,
was er aan de korte kant van het veld
een ruimte afgescheiden (corridor)
met de welluidende naam: ‘kippenren’. Op die plek stonden de
jonge knapen van rond de twaalf,
dertien jaar. Zij bevonden zich zo
dicht achter het doel, weliswaar ge-

TANTE POST
Negatief in Radar
Michel van der Steen schreef in In de Knip
dat men in in het programma Radar altijd negatief is. Maar de mensen die men bespreekt
zijn toch echt oplichters en de instellingen
die men noemt, daar ergeren de mensen zich
geweldig aan. Dus alleen mensen die zwendelen en dergelijke worden besproken. Dan
behoeft Michel van der Steen zich toch niet
aangesproken te voelen?
Nog iets u hebt het steeds over een hypotheek
krijgen, doch als deskundige moet u toch weten dat iemand die een hypotheek aanvraagt,
hypotheek op zijn woning ‘geeft’.
Gerard Woortman
------------------------------------------------------Hans Dijkstal (1)
Met verbazing heb ik kennisgenomen van de
inhoud van de bijdrage van Hans Dijkstal in
de Oud Hagenaar.
Als VVD stemmer voel ik mij beschaamd
dat hij nog steeds de trom roert terwijl hij gezorgd heeft voor een dieptepunt in de partij.
Wat is het geval? In de tijd hij leiding gaf
namens de VVD heeft hij de situatie bij
de intocht van allochtonen volledig uit de
hand laten lopen. Hij heeft mede het podium
gebouwd voor figuren als Wilders.
Voor mij als lid van de gemeenteraad van
Gouda waren in de zeventiger jaren de te
verwachten problemen al volledig zichtbaar.
Het is toch ongelofelijk dat iemand die volledig afging bij het debat met Fortuyn,nu
weer als gewaardeerd columnist ruimte wordt
gegeven.
Ik mag hopen dat de Oud Hagenaar in de toekomst een geloofwaardig columnist aanstelt.

scheiden door een hek en gaaswerk,
dat zij bij wijze van spreken de
keepers in hun achterwerk konden
knijpen. Als gezonde, jonge jongens
hadden zij voor die rondingen
natuurlijk geen belangstelling; daarvoor konden zij hun hart ophalen bij
weekbladen als ‘De Lach’ en de ‘Piccolo’ waarin alle filmschonen van die
dagen uitdagend poseerden.
3 x niet raak
De bal lag op de witte stip – daar
achter stond soeverein Cor van der
Hart (Fortuna’54). Korte aanloop,
een ziedend hart schot. De ADOgoalie ranselde (even in de taal
van die tijd) de bal in een bliksemsnelle reactie over de lat. Een
formidabele prestatie!
Frans Kok zei later, dat hij uitvoerig
een foto van Cor had bestudeerd toen

- ADO 1 in 1956 Staand v.l.n.r. Huub Scherpenisse, Henk Jans, Frans Kok, George van Rosmalen, Wim Timmermans en Karel Jansen. Zittend v.l.n.r. John Mantsveld, Theo Timmermans,
Jan Verhoek, Wim Blommesteijn en Lex Rijnvis. -

deze een strafschop voor het Nederlands elftal nam. Dat het stoppen
van de bal geen toeval was geweest,
bewees Kok door in dezelfde periode
nog eens drie strafschoppen voor zijn
team te keren. Dit inspireerde
tekenaar Dick Bruinesteyn tot een
treffende plaat (in de Haagsche
Courant).
Sportiviteit
Het mooie was dat Cor van der Hart
op zijn succesvolle tegenstrever
toeliep, hem omhelsde en feliciteerde
met deze wonderbaarlijke redding.
Want dat was het! Dit beeld van die
twee mannen – wat een sportiviteit!
– zou bij één van de jeugdige

supporters achter het doel nooit
meer van het netvlies verdwijnen. Cor van der Hart: niet alleen
robuust, maar ook een grootheid in
zijn voetbaljaren (later nog trainer in
het Zuiderpark).
En Frans Kok? Hij waakte bij ADO
vol discipline over het grondgebied
tussen de witte palen, verkaste op
zijn 35ste toch nog naar concurrent
Holland Sport en maakte daar de
laatste twee jaar vol van zijn rijke
sportcarrière.
Een mensenleven lang onder de lat
(die voor hem nooit hoog genoeg
kon zijn).

Joh. A. Molenaar

Met het inzenden van een reactie of oproep gaat u akkoord met eventuele vermelding van uw contactgegevens,
ook op de website. Ingezonden brieven kunt u per e-mail richten aan lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
of per post naar: Tante Post, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA, Den Haag

W.van Schelven
w.vanschelven@gmail.com
(Naschrift redactie: Uw mening is u van
harte gegund. Wij vinden die van Hans
Dijkstal echter waardevol voor de krant
en zijn verguld met hem als columnist. )
------------------------------------------------------Hans Dijkstal (2)
In de brievenrubriek van De Oud-Hagenaar
nr. 9 ageerde mejuffrouw Diana Spaans tegen
oud vice-premier Hans Dijkstal, omdat hij
de politici Wilders en Verdonk over dezelfde
kam zou scheren als Hitler. Pardon?! Die
onheuse interpretatie van de columnist over
de blijvende noodzaak van verzet en kritische
beschouwing, is op zichzelf affront en
gevaarlijk. Het is een typische reactie, zoals
je ze vaak ziet, van bange (en vooral slecht
geschoolde) mensen in onzekere tijden;
koren op de molen van een partij als de PVV
trouwens en destijds de NSB - al houdt de
vergelijking daar vooralsnog gelukkig op.
Op de voorpagina van De Oud-Hagenaar nr.
9 schreef Hans Dijkstal over de Pasar Malam
of Tong Tong Fair, een stuk dat in goedburgerlijke balans blijk geeft van de normale
verhouding die in loop der (weliswaar zeer
vele) jaren kan ontstaan tussen twee volstrekt
contraire culturen, tussen de (voormalige)
bezetter en de (vrijgemaakte) onderworpene.Want mag ik er even aan herinneren
dat de grootste Islamitische staat ter wereld
(Indonesië) een paar honderd jaar bestuurlijk
door (Christelijke) Hollanders is geknecht
en economisch is uitgebuit en dat daar onder
Hollandse vlag, tijdens de politionele acties

in 1946/1947 gruwelijke oorlogsmisdaden
zijn begaan, onder meer door het peloton van
kapitein Raymond Westerling (bijgenaamd
‘De Turk’) op Zuid-Celebes. Ik gok zomaar
dat daarover niets tot weinig was te vinden
in de geschiedenisboekjes waar mejuffrouw Spaans zich op beroept. In dat licht
beschouwd is het nogal aanmatigend, vind
ik, zo’n verwijt van mejuffrouw Spaans. Ze
mag wat mij betreft haar desinteresse voor
politiek behouden. En ook voor de geschiedenis. Ze doet vooral zichzelf daarmee tekort.
En een beetje dom, dat is het ook wel –
alhoewel in Maximale zin. Mocht ze toch iets
wijzer willen worden, dan raad ik haar aan
om eens te beginnen met het relaas in ‘Ontsporing van Geweld’ door (wijlen) professor
J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix (ISBN:
9789053306642). Na lezing daarvan, klinkt
er misschien nog eens een beter getoond
geluid uit de trompet van mejuffrouw Spaans.
Broer Schaepman
Den Haag
------------------------------------------------------Sprookjestuin
Het landgoed Oosterbeek gelegen aan de
Wassenaarseweg achter de Julianakazerne.
Hier werd in 1936 een enorm filmstudiocomple gebouwd, namelijk filmstad. ele
films zijn hier vervaardigd, o.a. Merijntje
Gijzen. In de tweede wereldoorlog namen
de Duitsers het complex in beslag. Eerst
om er films te maken, maar dit werd later in
Postdam voortgezet. Op het landgoed werden
V1 raketten geplaatst. Daardoor werd het
complex in 1944,door een Engels bombardement in 1944 verwoest. Na de oorlog in

1945 vestigden zich in de overgebleven
gebouwen enige kunstenaars. In 1951 werd
er op het landgoed, een sprookjestuin gerealiseerd door Dhr. De Winter uit Wassenaar.
Het park Oosterbeek werd in 1953 door
de gemeente DenHaag gekocht en in 1954
voor het publiek opengesteld. Uit deze tijd
komt voor mij de herinnering. Er werden 20
sprookjes opgevoerd en soms waren er extra
voorstellingen van het scapinoballet. Het
was even rennen van de ene naar de andere
voorstelling daar er enige tegelijk gespeeld
werden. Het sprookje van de gelaarsde kat is
mij het meest bijgebleven daar het toneel op
een heuveltje stond. Het eerste jaar trok de
sprookjes tuin 90.000 bezoekers, voor die tijd
een zeer groot aantal. De meeste bezoekers
kwamen per fiets ,het park was met de bus
en met het Hofplein treintje ook te bereiken.
In 1956 werd het park weer aan Wassenaar
verkocht. Hopelijk hebben veel lezers ook
prettige herinneringen aan de sprookjestuin.
Dirk Huizer
Winkelstede 109
2543 BN Den Haag
dhuizer@scarlet.nl
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Zoek mee: welke wijk mist er in Den Haag?
Het diagram van deze puzzel is gebaseerd op de plattegrond van Den Haag, compleet met de buitengewesten Ypenburg
en Leidschenveen. De puzzel is een zogenaamde woordzoeker. Het gaat er om verborgen namen van Haagse wijken te
vinden en weg te strepen.

Van de 22 wijken in de lijst
hiernaast komt er eentje niet
voor in Den Haag. De naam
van die wijk is de gevraagde
oplossing van de puzzel. Namen die uit meer dan 1 woord
bestaan zijn in de puzzel aan
elkaar geschreven. Wie hier
zoekt naar Belgisch Park, moet
dus zoeken naar de lettervolgorde: belgischpark.
De gezochte namen kunnen
op alle mogelijke manieren in
de puzzel staan, gewoon van
links naar rechts (belgischpark) maar ook omgekeerd
(kraphcsigleb), van boven naar
beneden en omgekeerd en zelfs

U moet deze keer even goed
in de gaten houden dat de
(lange) ‘ij’ in het diagram
twee vakjes in beslag neemt
(eentje voor de ‘i’ en eentje
voor de ‘j’). Omdat het begrip
‘wijk’ in deze puzzel nogal
eens voorkomt benadrukken
we dat.
Maar de i-grec (‘y’) komt ook
voor in de puzzel en neemt
natuurlijk slechts een enkel
vakje in beslag, zoals bijvoorbeeld in ‘Leyenburg’

Inzendingen
We moeten uw nieuwe inzending binnen hebben op uiterlijk:

woensdag 1 juli
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Het gaat in deze tiende prijspuzzel om de volgende wijken:

op alle vier denkbare manieren diagonaal!

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

Belgisch Park
Binckhorst
Bohemen
Bouwlust
Duindorp
Duinzigt
Duttendel
Houtwijk
Kijkduin
Leyenburg
Marlot

B
L
Y L
M O
R
L

Oplossing puzzel van 12 mei: Klapekster
In De Oud-Hagenaar nr. 8
van 12 mei vroegen we in
eenzelfde type puzzel, welke
bedreigde vogelsoort er miste
in (het diagram van) Europa?
Veel lezers vonden dat een

leuke en sympathieke puzzel, al lieten enkele inzenders
ook weten dat ze van menige
vogelsoort in de lijst nog nooit
hadden gehoord. Sommigen
lieten het daar niet bij zitten en
snorden in de bibliotheek een
vogelgids op om bijvoorbeeld
uit te zoeken hoe een Kneu,
een Kwak, een Snor of een
Woudaap er dan wel uit ziet.
Anderen ‘googleden’ de onbe-

Meneer Bennik

D
K
O
C
R
E
E
M

D
U
I
A
H
G
Y
V
E

V
U
I
J
B
E
E
A
O

Transvaal
Moerwijk
Vogelwijk
Morgenstond
Ockenburg
Schilderswijk
T
Statenkwartier
O R N

X
E
I
N
K
T
N
N
M
G
Y
W

Z
K
L
N
D
D
B
B
S
W
E
U
Y
H

kende soorten op internet. Zo
kan een onschuldig puzzeltje
toch nog bijdragen aan kennisverbreiding en natuurbewustzijn. Dat is mooi, toch.
De vogel die miste was de
‘Lanius excubitor’ uit de zogenaamde familie der Klauwieren, oftewel: de klapekster (zie
foto). Het is een behendig jagertje dat er een bijzonder gewiekste manier van dineren op

W
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D
Z
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U
Z
U
T
P
L
N
K

M
I
P
P
R
I
R
I
Q
R
O
A
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Y
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B
J
A
A
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N
P
G
N
R
I
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B
U
U
D
T
O
T
V
D
A
M
D
K
J
J
H
C
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C
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E
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B
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L
B
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N
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O
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S
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A
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N
K
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A
R
T
I
E
R
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A
N
S
V
A
A
L
L
W
A
L
D
E
C
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S
D
R
J
H
O
U
T
W
I
J
K
T

P
B

nahoudt. De klapekster prikt
zijn prooi vast op een scherpe
punt, van een doorntak of desnoods een stuk prikkeldraad.
En als de maaltijd eenmaal
goed is verankerd begint de
maaltijd. Als broedvogel komt
de klapekster in Nederland
bijna niet meer voor, maar in

Vrederust
Waldeck

U
D
B
E
L
G
I
S
C
H
P
A
R
K

Z

Ypenburg
Zorgvliet

R
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S
I
Q

Q
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U U Z K
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P
E
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C
D X W
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W
E I
K J
K
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de winter worden ze nog wel
gespot.
De drie prijswinnaars, die
de dubbel-cd van Sjaak Bral
ontvangen, zijn:
K. Voorn-Manuel, Den Haag
N. H. Wright, Den Haag
B. Praat, Den Haag

Y
P
E
N
B
U
R
G
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identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Uniek aanbod voor lezers van De Oud Hagenaar

Excursie naar het Herinneringsmuseum van Humanitas Rotterdam
Handige mannen zi jn niet meer weg te slaan uit de
werkplaats in het Herinneringsmuseum.

Het Herinneringsmuseum van Humanitas in Rotterdam is inmiddels een begrip. Vele duizenden belangstellenden hebben de weg
gevonden naar dit unieke keldermuseum met zijn enorme aantal
voorwerpen, afbeeldingen, geuren, kleuren en geluiden uit de afgelopen eeuw. Een bron van documentatie maar vooral herinnering
van de twintigste eeuw.
Het gekke oranje meubilair uit
de jaren zeventig is er te zien, de
fietsplaatjes en distributiekaarten uit
de oorlog, maar ook de benzinedistributiebonnen uit de oliecrisis, de
oude Solex en Puch. Er zijn compleet
ingerichte ‘stijlkamers’ uit vervlogen
jaren, zoals een woon- en slaapkamer,
keuken, schuur, kinderkamer, enz. De
oude hout-, kolen-, petroleum-, gas-

Een totaalbeeld van Humanitas Akropolis aan
de Achillesstraat te Rotterdam-Schiebroek/Hilligersberg.

Programma excursie
Herinneringsmuseum Rotterdam
12:30 uur
Verwelkoming op vertrekpunt naar keuze bij een van de woonzorgcentra van Humanitas Woonzorgplus Den Haag: CoornhertCentrum, Duinhage of Wijndaelercentrum

en elektriciteitskachels en fornuizen,
de vimbussen, de tomado-apparatuur,
de oude radio’s en televisies, het is er
allemaal en nog veel meer.
Op donderdag 9 juli 2009 kunnen
lezers van De Oud Hagenaar op initiatief van Humanitas Woonzorgplus
Den Haag mee naar het Humanitas
Herinneringsmuseum in Rotterdam.
Dit museum is onderdeel van het
spraakmakende woonzorgcomplex
Humanitas Akropolis. Gedurende een
halve dagtocht kunt u niet alleen het
Herinneringsmuseum bezoeken, maar
ook kennis maken met Akropolis,
met zijn enorme atrium met bar en
restaurant, winkel, internetcorner en
expositie van oude rolstoelen. Buiten
is een fraaie beeldentuin en een dierenboerderij. Hier is het levensloopbestendig wonen uitgevonden.

Een van de stijlkamers in het Herinneringsmuseum. Let ook op het
wasrek voor de kolenkachel! Aan tafel zi t prof. dr. Hans Becker,
bestuurder van Humanitas Rotterdam. Hij is de uitvinder van het
levensloopbestendig wonen en de trotse initiatiefnemer van het
Herinneringsmuseum.

13:00 uur
Vertrek per luxe touringcar naar Rotterdam onder leiding van
de bestuurders van Humanitas Woonzorgplus Den Haag
13:45 uur
Aankomst bij Humanitas Akropolis
Groep 1 bezoekt het Herinneringsmuseum
Groep 2 wordt ontvangen in het atrium van Akropolis
15:00 uur
Groep 2 bezoekt het Herinneringsmuseum
Groep 1 wordt ontvangen in het atrium van Arkopolis
16:15 uur
Vertrek uit Rotterdam
17:00 uur
Aankomst bij de vertrekpunten CoornhertCentrum, Duinhage
of Wijndaelercentrum
Vul nu de bon in om deel te kunnen nemen!

De ouderwetse kruideniersza ak roept nostalgische herinneringen op.

Aanmeldingsbon voor excursie op donderdag 9 juli 2009

Ja, ik ga mee met Humanitas Woonzorgplus Den Haag naar het Herinneringsmuseum in Rotterdam!
Naam:

.

.

Ik kies voor vertrekpunt:

Adres:

.

.

0
0
0

Tel:

. .

E-mail:

.
.

.

Voorwaarden:
- Bon volledig invullen en uiterlijk 21 juni a.s. inleveren
- Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst
- Kosten bedragen € 5,00 per persoon incl. vervoer,
consumpties en entree
- Betaling contant voorafgaand aan vertrek
- Uw aanmelding wordt vooraf bevestigd

Aantal deelnemers (max4) :
Leeftijd(en) van deelnemer(s):
Totaal kosten (€5,00 pe r persoon):

- Het busvervoer is niet ingericht op immobiliteit of
gebruik van rolstoelen
- Minimumleeftijd voor deelname is 55 jaar
- Dit aanbod is niet van toepassing voor bewoners
van de woonzorgcentra

Loosduinen

Wijndaelercentrum

Loosduinen/
Segbroek

Duinhage

Escamp

CoornhertCentrum

CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum

Deze aanmeldingsbon uiterlijk zondag 21 juni 2009 inleveren bij
de receptie van een van de woonzorgcentra van Humanitas Woonzorgplus (zie onderaan deze pagina) of gefrankeerd opsturen naar:
Lezersactie Humanitas Woonzorgplus Den Haag
Erasmusplein 87
2532 R G Den Haag

Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
info@coornhertcentrum.nl

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
verzorgingshuis@duinhage.org

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
info@wijndaelercentrum.nl

Bij Humanitas Woonzorgplus
bieden 525 medewerkers:
o
o
o
o
o

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
160.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg

o
o
o
o
o

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

