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In de herinnering van Hans Dijkstal, van kleine jongen tot minister

Een leven lang Prinsjesdag
Een leven lang Prinsjes-

dag. Dat kan van mijn 

leven tot nu toe wel wor-

den gezegd. Het begint 

als kind op de Nutsschool 

in Den Haag. Daar werd 

op Prinsjesdag vrij gege-

ven om naar de Gouden 

Koets te gaan kijken. Dan 

stond je langs de route 

op het mooiste plein van 

Europa, het Lange Voor-

hout, met aan beide zijden 

prachtige, statige panden 

vol historie en onder een 

groen bladerendak van de 

imposante bomenrijen.

In mijn herinnering scheen de zon altijd. 
Dat is natuurlijk niet waar, maar het 
past wel bij het sprookjesachtige van de 
gebeurtenis. Je moest vroeg komen om 
een goed plaatsje aan het hek te hebben. 
Dat betekende lang wachten. Zo werd 
de spanning opgevoerd tot het moment 
daar was. Eerst kwamen de prachtig 
uitgedoste militairen in ceremonieel 
tenue met de militaire muziekkorpsen. 
Zij waren als het ware de herauten, die 
de komst van de Koninklijke Familie 
aankondigden. Daarna kwamen de 
schitterende koetsen, voortgetrok-
ken door prachtige paarden eraan. En 
dan… kwam de Gouden Koets met de 

Koningin en de Prins. Het volk juichte 
en scandeerde : “Leve de Koningin!”. 
Wat een mooi schouwspel.

Troonrede

Volwassen geworden blijft de stoet een 
sprookjesfeest, maar komt de aandacht 
ook voor de pracht en praal in de Rid-
derzaal en voor de Troonrede. Vanaf 
het begin van mijn politieke loopbaan, 
in de gemeente Wassenaar, wordt de 
Troonrede belangrijk. De Koningin 
leest de politieke prioriteiten van het 
Kabinet voor, die uitgewerkt zijn in de 
Miljoenennota en in de begrotingen van 
de departementen. Je bekijkt wat de ge-
volgen zijn voor je gemeente en je schat 
de betekenis in voor je partij, in mijn 
geval de VVD. Het feestelijk vertoon 
van de rondtoer en in de Ridderzaal 
volg je vooral via de televisie, die het 
allemaal voortreffelijk uitzendt.
Bij intrede in de Tweede Kamer beleef 
je Prinsjesdag weer geheel anders – ik 
kwam in 1982 in het parlement. Voor 
parlementariërs is Prinsjesdag ook 

vooral een feestelijke dag trouwens.  Ze 
hebben zich mooi gekleed en hebben 
gasten uitgenodigd, familie, vrienden of 
prominente Nederlanders. Sommigen 
daarvan krijgen een plaatsje in de Rid-
derzaal, anderen staan achter de ramen 
aan het Binnenhof de binnenkomst van 
de Gouden Koets gade te slaan.

Oranjegebak

De Eerste- en Tweede Kamerleden 
steken tussen de drommen mensen het 
Binnenhof over. Ze drinken in een van 
de zalen van de Ridderzaal een kopje 
koffie met oran ege ak en gaan daarna 
in de voor hen bestemde vakken in de 
grote zaal zitten. Dan egint de offici le 
binnenkomst van de buitenlandse diplo-
maten, de leden van de Raad van State 
en de leden van het Kabinet. Daarna 
worden de Koningin en de andere 
leden van het Koninklijk Huis door 
de Commissie voor In- en Uitgeleide 
binnengeleid. De Koningin leest de 
Troonrede voor en de aanwezigen 
luisteren aandachtig.

Intussen dwaalt je blik door de schitte-
rende, met prachtige bloemen versierde 
Ridderzaal. Je voelt je bevoorrecht, dat 
je onderdeel bent van deze bijzondere 
historische gebeurtenis en je beseft de 
waarde van onze parlementaire demo-
cratie en constitutionele monarchie.

a afloo  is het even feest totdat de 
politiek aan het werk moet. De Minister 
van Financiën biedt de Miljoenennota 
aan de Tweede Kamer aan en de fractie-
voorzitters beginnen met hun politieke 
commentaren. De stoet zie je nu alleen 
later op de televisie.

Als minister

Als minister – ik werd dat in 1994 
van Binnenlandse Zaken, in het eerste 
kabinet Kok - is het niet veel anders. 
’s Ochtends komen de ministers met 
hun partners informeel bijeen voor een 
ko e koffie, vanzelfs rekend weer 
met oranjegebak. Op een aangegeven 
moment komen ze dan in (gehuurd) 
jacquet of feestjurk met hoed in een 
rij de Ridderzaal binnen in een door 

het protocol voorgeschreven volgorde. 
Een bijzonder moment van aandacht is 
de voorlezing van jouw stukje tekst in 
de Troonrede. Je weet dat dan de TV-
camera’s op je  inzoomen.

Hoedenparade

Te vermelden is natuurlijk nog de 
hoedenparade van de dames. Ooit aar-
zelend begonnen, is dat uitgegroeid tot 
een soms extravagante uitdossing, die 
naar mijn idee eerlijk gezegd niet altijd 
recht doet aan het traditionele karakter 
van de dag.
De huidige discussie over het vroegtij-
dig uit rengen van de offici le stukken, 
al dan niet onder embargo, bevalt mij 
trouwens niet. Ieder drage zijn of haar 
eigen verantwoordelijkheid, geleid 
door historisch besef en fatsoen. Om 
meerdere redenen moet Prinsjesdag 
haar (historische ) betekenis houden, 
vind ik, en moet het voorlezen van de 
Troonrede door ons Staatshoofd in ere 
worden gehouden.

Hans Dijkstal

- Prinsjesdag 1981, vanaf het jaar daarop maakte Hans Dijkstal de feestelijkheden mee als parlementariër. Hier de toen nog traditionele ‘balkonscene’  bij het Paleis 

Lange Voorhout, met (vlnr) op het balkon Prins Claus, Koningin Beatrix, Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet. Sinds 1992 is het paleis in gebruik als museum.

(Fotobureau Hendriksen / Valk - Den Haag).  -
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Geeft kleur aan het leven van dementerende ouderen!
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GIRO 6886

De Faria-Clowns verleiden 

dementerende ouderen, die 

door anderen vaak niet meer 

te bereiken zijn, tot contact. 

Met behulp van persoonlijke 

aandacht, clownspel en 

muziek halen zij ouderen 

uit hun verzonkenheid en 

voorkomen hiermee veel 

eenzaamheid. Geef ook kleur 

en word donateur!
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OPROEPJES EN BRIEVEN
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.

Haagse ziekenhuizen (1)

Ik was blij met het stukje over de 
oude Haagse Ziekenhuizen geschre-
ven door de heer Van der Hoeven. 
Het was in het jaar 1952 dat ik in 
dienst trad bij het Telefoondistrict 
Den Haag. Ik zou gaan werken 
in de Torenstraat, bij de keuring 
constateerde de bedrijfsarts echter 
een breuk. Ik merkte daar niets van, 
maar ik moest toch eerst aan worden 
behandeld. Dat gebeurde in het Rode 
Kruis Ziekenhuis aan het Om en Bij. 
Ik lag daar als zestienjarige jongen 
tussen allemaal mannen met breuken 
en blinde darmen in. Erg gezellig! 
Na een week was ik weer thuis. 
Jaren later, ik was toen 28, kreeg ik 
last van mijn keel en dat niet alleen, 
ik werd ook heel vaak verkouden. 
Mijn amandelen moesten er uit. Dat 
vond plaats in de Rudolf Steiner Kli-
niek. Al weer heel gezellig! Het was 
daar  heel rustig, met mooi uitzicht 
op het Westbroekpark. Bovendien 
moest ik veel ijs eten, wat geen straf 
was. 
In 1958 werd ik bij het telefoondis-
trict overgeplaatst naar de afdeling 
Werkplaatsen, om de administratie 
te doen. Waar was dat? Ja, juist, in 
het Om en Bij, wat vroeger het Rode 
Kruis Ziekenhuis was. Op de foto 
in het vorige nummer van de krant 
is duidelijk de plek te zien waar ik 
werkte, in het witte gedeelte  met 
lijn zes voor de deur.Weet u wat nou 
zo bijzonder was? Tegenover ons 
gebouw stond het Gemeentezieken-
huis Zuidwal. In de jaren zeventig 
werd het afgebroken. Dat was een 
hele klus, ik weet nog goed dat het 
gedeelte aan de Hooftskade opge-
blazen werd. Iedereen moest binnen 
blijven tot na de knal. De gevel aan 
de Hooftskade moest die dag vallen, 
maar hij bleef ‘hangen’ na de explo-
sie. Te veel ijzer in de gevels. Span-
nende tijden. Als je al die Haagse 
verhalen leest dan gaat het verleden 
weer leven. Ik ben een fan van De 
Oud-Hagenaar geworden.

Peter Willemse 
Abrikozenstraat 102
2564 VV  Den Haag
wilbo@casema.nl

Haagse ziekenhuizen (2)

Herman van der Hoeven schreef 
een mooi stukje historie over de  
verdwenen Haagse Ziekenhuizen. 
Helaas staat in de opsomming een 
storende vergissing.
MCH Westeinde is niet de opvolging 
van het vermaarde Gemeentezie-
kenhuis Zuidwal. MCH Westeinde 
is de opvolging van het voormalige 
ziekenhuis St. Joannes de Deo, in de 
volksmond ’t Westeinde genoemd. 
De opvolger van het Zuidwalzieken-
huis werd het ziekenhuis Leyenburg. 
Na de fusie van Leyenburg met 
het Rode Kruis Ziekenhuis en het 
Juliana Kinder Ziekenhuis  (beiden 
aan de Sportlaan) is gekozen voor de 
naam Haga Ziekenhuis.
Het Zuidwalziekenhuis werd in de 
volksmond de Zuidwal genoemd 
en werd in de jaren zestig door nog 
oudere Hagenaars ook wel ‘het 
Groote Ziekenhuis’ genoemd. Dit 
ziekenhuis kende veel beroemde 
specialisten, zoals chirurg Dr. Schoe-
maker. Hij knutselde in z’n schuurtje 
een medisch instrument in elkaar dat 
het mogelijk maakte maagoperaties 
veiliger en effectiever uit te voeren. 
Het werd snel algemeen gebruikt. In 
medische kringen heet het instru-
ment ‘de klem van Dr. Schoemaker’.

Ton van ’t Oosten
vrijdenker@xs4all.nl

Haagse ziekenhuizen (3)

Onder het kopje Zuidwal schrijft 
de heer Van der Hoeven dat uit het 
bekende Gemeenteziekenhuis Zuid-
wal het huidige MCH Westeinde 
ziekenhuis is voortgekomen. Dit is 
pertinent onjuist.
De Zuidwal was een gemeentelijk 
ziekenhuis en het Westeinde-zieken-
huis was een Rooms Katholiek-zie-
kenhuis. Laatstgenoemd ziekenhuis 
is gesticht in 1873 door Pater 
Marijnen, met steun van de Zusters 
van Liefde uit Tilburg en werd o.a. 
gefinancierd door de familie Schief-
baan - Hovius en kreeg later de naam 
St. Joannes de Deo. Dit ziekenhuis is 
gevestigd geweest in het Westeinde 
en latere uitbreiding kwam aan de 
Lijnbaan en heet nu MCHaaglanden

D. Nekeman
denmnekeman@casema.nl

Naschrift redactie:

En zo waren er nog meer lezers 

die ons belden over de storende 

fout over de opvolging van het 

Gemeenteziekenhuis. Maar die fout 

werd niet gemaakt door de auteur, 

Herman van der Hoeven! Inmid-

dels flink in de tachtig heeft hij, als 
onder meer oud algemeen directeur 

van het in Den Haag vermaarde 

ziekenfonds Azivo in de jaren ’70 tot 

’86, de geschiedenis van de Haagse 

gezondheidszorg uitstekend op een 

rijtje. Hij heeft daar ook regelma-

tig met veel kennis van zaken over 

gepubliceerd.

Nee, de fout kwam tot stand door 

een vlaag van onnozelheid bij de 

eindredactie van De Oud-Hagenaar. 

Herman van der Hoeven treft dus 

geen enkele blaam. In een volgend 

nummer meer van de hand van 

Herman van der Hoeven trouwens – 

waarbij we zorgvuldiger zullen zijn.  

Mea culpa.

Die goeie, ouwe tijd

Mijn vader zei vaak: Die goeie, 
ouwe tijd was wel oud maar niet 
goed. Mijn vader zou nu al 104 jaar 
oud zijn.
Hij is dus in de crisis opgegroeid. 
In de tijd van armoede en gebrek. 
Wat er goed was in die tijd is snel 
verteld. Mijn opa had vast werk bij 
de Gemeentereiniging in Den Haag, 
vast werk was vaste armoe. Hij was 
dus asman, zoals men dat in die tijd 
noemde. In hoofdzaak was het dus 
as uit de kachels dat werd opgehaald. 
In de winter werd ook dat afval 
nog gebruikt om uit te strooien op 
stoepen en straten om uitglijden te 
voorkomen. Het andere afval, zoals 
oude schoenen, pantoffels en versle-
ten huisraad, ging als brandstof de 
fornuizen en kachels in. Hout werd 
als aanmaakhout klein gemaakt. 
Kranten werden gebruikt voor inpak 
materiaal.Verder was er niet veel 
afval. Wel veel snotneuzen, jonge 
kinderen liepen bijna allemaal met 
een grote, groene snottebel uit hun 
neus. Krentenbaard, zweren om hun 
mond en kin was al haast gewoon en 
kletskoppen, zweren op hun hoof-
den, waren schering en inslag. Hun 
kleding was versleten en te klein of 
te groot, afdankertjes van de andere 
kinderen uit het gezin. De schoenen 
waren lek, met een kartonnetje erin 
om het gat te dichten. Hoogstens één 
maal per week warm eten was in die 
tijd normaal.
Dat was dus die goeie, ouwe tijd! 
Volgens mijn vader.

Helena Schuemie
Helena.schuemie@ziggo.nl

Het Fort

Graag zou ik in contact willen 
komen met mensen die in de periode 
1945 - 1962 in ‘het Fort’ aan de 
Jacob van Campenstraat en het plein 
e.o. hebben gewoond. Zelf woonde 
ik aan de Jacob van Campenstraat 19 
in die tijd.

Bert (Bep) Willemsen
bert_willemsen@online.nl

Terug naar …

In De Oud-Hagenaar van 18 augus-
tus las ik in de rubriek Terug naar... 
van Rob Andeweg het  verhaal 
van Hans Tiessens met speciale 
aandacht. Wat blijkt, ook ik ben 
geboren in Transvaal en wel aan 
de Reitzstraat 65. Op m’n 8ste ben 
ik verhuisd naar de Elsstraat in de 
Bomenbuurt.
Ook bijzonder is dat ik eveneens in 
het Westeinde bij de heren broeders 
op school zat, met vergelijkbare 
slechte ervaringen. En helemaal 
bijzonder is dat wij ongeveer 30 jaar 
lang collega’s zijn geweest, eerst bij 
de importeur van Hanomag en later 
die van het grote Zweedse automerk. 
Na de reorganisatie in 1997 zijn wij 
elkaar uit het oog verloren, Hans is 
inmiddels gepensioneerd, maar ik 
werk nog steeds, nu in de motorfiets-
branche.
Bij deze de hartelijke groeten aan 
Hans, ik hoop dat het hem en zijn 
exotische dame goed gaat!

Ton Harland
Den Haag
amaharland@versatel.nl

Firma Hus

Ik zou graag een boek willen samen-
stellen over de Firma Hus. Ik hoop 
dat er Hagenaars en anderen zijn die 
mij daarbij kunnen helpen met leuke 
verhalen, foto’s en dergelijke. Stuur 
mij dan a.u.b. een berichtje.

Willy Hendriks van der Salm
Laan van Nootdorp 44
2632EB  Nootdorp
willy49@casema.nl
Tel.: 06 30187796

Hier sjeest een non op haar fiets de Lange Poten in. Het is een foto die in de 
jaren ‘60 werd gemaakt door fotograaf J.C. van Es en die als ansichtkaart is 

uitgebracht door Alice Hooft van www.zwartwitkaart.nl - altijd op zoek naar 

nostalgische Haagse beelden (079 - 8883358). En De Oud-Hagenaar zou wel 

eens willen weten waar die Haagse nonnen zijn gebleven? Laat het weten!



Bernd Verbeek (58) uit Zoetermeer 
vat het gevoel van velen samen: 
“Ik heb gewoon en al lang dezelfde 
baan, die niet zo boeiend is, maar het 
is redelijk betaald. M’n vrouw klust 
nog steeds wat bij met pedicure, daar 
heeft ze een cursus voor gevolgd. 
We kunnen elke maand makkelijk de 
huur voldoen, een keer per jaar met 
vakantie en er is soms wat extra’s 
voor de kinderen. Maar ik weet echt 
wel wat leukers te bedenken dan 
dagelijks om zeven uur opstaan en 
twaalf uur later, ook om zeven uur, 
weer thuis te komen. Ik  werk in 
Gouda, al bijna 15 jaar. Alles wat 
ik daar doe kan trouwens ook door 
iemand anders worden gedaan, 
zomaar. Ik administreer o.m. de 
verkoop van tuinmateriaal. Eigenlijk 
wil ik wat met m’n eigen tuin doen, 
wat meer met m’n vrouw op stap en 
met de kleinkinderen, wat reizen en 
computeren. Al jaren kijk ik uit naar 
m’n pensioen en AOW. Nog twee 
jaar langer, alsjeblieft niet zeg. Ik 

stem de volgende  keer op een partij 
die duidelijk tegen is, desnoods op 
die pluizenbol van de PVV of op dat 
nieuwe meisje van de SP. In de poli-
tiek ben ik verder trouwens helemaal 
niet geïnteresseerd.”

Het is geen BV

Ook Jan Kuipers (68), inmiddels 
met pensioen, maar oud-beleidsme-
dewerker bij het GAK, ergert zich. 
“Kijk, mij hebben ze er niet meer 
mee. Maar toch vind ik er wat van. 
Dan zie je op TV van die zogenaamd 
welingevoerde types als oud-minis-
ter en -bankier Onno Ruding, die 
met een stalen smoel beweert dat het 
allemaal niet meer is te betalen als 
we de grens op 65 jaar houden. Met 
een heel deskundig verhaal erbij, 
alsof we de Staat der Nederlanden 
nog steeds runnen als een BV, zoals 
Lubbers en Kok wel eens deden 
voorkomen. Maar laten we even wel 
wezen, zo werkt het niet. Vasthou-
den aan een AOW leeftijd van 65 

is gewoon een politieke keuze; 
een dure keuze. So what? Het geld 
moet dan elders worden opgehoest, 
structureel. Dat is het waard, omdat 
heel veel mensen daar namelijk 
gelukkiger van worden. Langer 

werken is alleen acceptabel voor wie 
leuk en goed betaald werk heeft. De 
meeste mensen hebben dat niet, in 
tegenstelling tot degenen die er over 
adviseren en beslissen.”
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Oud-Hagenaars fel gekant tegen verhoging AOW-leeftijd 

Werk is niet alles in het leven
De lezers van De Oud-Hagenaar, merendeels 50+,  zijn fel 

gekant tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. 

Dat blijkt uit een langdurige enquête op de website van de 

krant en een vloed aan e-mails. Meer dan een derde van de 

reacties is ‘gewoon’ tegen, maar heel frappant is dat nog eens 

een derde mededeelt dat wat hen betreft de AOW-leeftijd zou 

moeten worden verlaagd naar 63 jaar. 

De Nederlandse Henny van Andel - Schipper (Kloosterveen 1890 - Hooge-

veen 2005) was in het jaar van haar overlijden de oudst bekende mens op 

aarde en tevens de oudste landgenote ooit, voor zover na te gaan natuurlijk. 

Maar zij was daarmee tevens de Nederlandse burger die het langst van haar 

AOW heeft genoten, namelijk vanaf de invoering in 1957 tot aan haar dood 

– 48 jaar lang derhalve. Hier staat zij op de foto genomen op haar 113de 

verjaardag, op 29 juni 2004. Ze had er trouwens van genoten van het lange 

leven, zei ze nog kort voor haar dood, en vond het prachtig om recordhoudster 

‘lang leven’ te zijn. (Foto licentie: Wikimedia Commons / GNU).

Meneer Bennik

Een week lang:  
Ontmoetingen 
van Hagenaars

Van 22 tot en met 29 september vindt 
voor de derde keer de Week van de 
Haagse Ontmoeting plaats. Gedu-
rende deze week zijn er verschillende 
activiteiten die in het teken staan van 
ontmoetingen tussen Hagenaars. 
Wethouder Burgerschap Rabin Bal-
dewsingh: “In deze week vieren wij de 
culturele diversiteit. Den Haag is een 
multiculturele stad, dat is onze kracht, 
niet onze zwakte. We moeten verbin-
dingen leggen. Dat doe je door elkaar 
te ontmoeten en het beste van jezelf aan 
de ander te laten zien. Want samen zijn 
we stad!”

Iedereen is welkom

Dit jaar vinden veel activiteiten plaats 
die allemaal in het teken staan van 
ontmoeting. Zo stellen de stadsboerde-
rijen hun deuren open en kan iedereen 
genieten van hapjes, drankjes en leuke 
workshops. Op de bibliotheken kan 
gegamed worden en vinden verhalen-
uurtjes plaats. Daarnaast is er speciaal 
voor de jongeren een toneelstuk over 
vakantieliefde in het Lucent Dansthea-
ter, georganiseerd door CultureClash4U 
(CC4U). Op zaterdag 26 september 
vindt voor de tiende keer het jaarlijkse 
Escampfestival plaats. Veel muziek, 
dans en optredens, maar er is die dag 
ook een grote naturalisatieceremonie en 
een inburgeringsmarkt. Daarnaast is er 
een bustocht door multicultureel Den 
Haag en in veel wijken worden activi-
teiten voor jong en oud georganiseerd.

Burgerschapsprijs

De feestelijke week wordt op dinsdag 
29 september afgesloten met de uit-
reiking van de Burgerschapsprijs. Wie 
wint de hoofdprijs van 25.000 euro? 
De prijs wordt uitgereikt door minister 
Ter Horst (minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties). Haagse 
burgers bepalen wie de winnaar wordt 
en kunnen via de website
www.burgerschapdenhaag.nl  hun stem 
uitbrengen. Hier is ook het volledige 
programma van de Week van de Haagse 
Ontmoeting te vinden.

Alle inwoners en organisaties in Den 
Haag kunnen nu subsidie aanvragen 
voor aanschaf van een regenton. 
De hoogte van de subsidie bedraagt 
50% van het aankoopbedrag van de 
regenton inclusief toebehoren tot een 
maximum van 100 euro. De actie 
loopt tot 31 december 2009. Alle in 
2009 geplaatste tonnen binnen de 
gemeente Den Haag komen voor 
subsidie in aanmerking.
Het aanvraagformulier is te verkrij-

gen bij het Haags Milieucentrum, 
Groot Hertoginnelaan 203, 2517 
ES Den Haag, tel. (070) 30 50 286, 
info@haagsmilieucentrum.nl of via 
www.haagsmilieucentrum.nl. 

Deze actie van het Haags Milieucen-
trum wordt mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Den Haag. Beide 
vinden het heel belangrijk dat het 
(schone) regenwater niet in het riool 
verdwijnt. Enerzijds omdat de capa-

citeit van riolen beperkt is (bij grote 
toestroom van regenwater wordt de 
inhoud van het riool geloosd op het 
oppervlaktewater, wat schade kan 
toebrengen aan plant en dier), ander-
zijds kan regenwater nuttig gebruikt 
worden.
Het water dat opgevangen wordt in 
de regenton kan o.a. worden benut 
voor het begieten van de kamerplan-
ten, waarmee leidingwater wordt 
uitgespaard.

Actie regenton: helft van kosten retour
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Deze week:

Deze week:

Zie voor de exacte uitzendtijden en programma-informatie 

TV WestText of Westonline.nl

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal
West International

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal
West International

Vrĳ dag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W, de ADO-praatsjow
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 17.00
Pure Jazz
TV West Sport
Verkeer en Meer

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
Haagse Tyconen
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
RegioNed
PrACHTig
Verkeersjournaal
West International

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Van de Kaart
Verkeersjournaal
West International

maandag t/m vrĳ dag
06-09 uur West wordt Wakker
09-12 uur de Ochtendshow
12-14 uur Roukost
14-16 uur de Middagshow
16-18 uur West komt Thuis
18-19 uur het Gesprek vd Dag

zaterdag
08-11 uur ZEP
11-12 uur And the beat goes 
on
12-14 uur Ik hou van Holland
14-18 uur Radio West Sport
18-19 uur Ron’s Platencast

zondag
08-09 uur ZEP
09-10 uur Ouwe Joekels
10-12 uur Klassiek op West
12-14 uur Non-stop Muziek
14-18 uur Radio West Sport
18-19 uur Ouwe Joekels (hh)
19-21 uur Klassiek op West

Pure Jazz op TV West

Voor jazzliefh ebbers die genoten hebben van Pure Jazz én voor iedereen die het ge-
mist heeft  brengt TV West zaterdag een terugblik op dit internationale Haagse jazz-
feest. Kirsten van Dissel presenteert het programma vol interviews, sfeerrepor-

tages en natuurlĳ k veel muziek van nationale en internationale artiesten uit de 
jazzwereld. Pure Jazz 2009 is zaterdag 19 september vanaf 19.00 uur te zien op TV West. 

De special wordt elk uur herhaald.

Westonline.nl is vernieuwd en is daarmee uitgegroeid tot een snelle en comple-

te bron voor lokaal en regionaal nieuws. De website van Omroep West brengt 

berichten uit de eigen omgeving, compleet met beeld en geluid. Door het in-

zenden van eigen nieuws maken bezoekers onder meer kans op een iPhone. 

Omroep West wil met Westonline.nl de snelste en meest complete nieuwsbron bie-

den voor de inwoners van deze regio. Bezoekers vinden op de vernieuwde website 

het nieuws uit de eigen omgeving met relevante achtergrondinformatie, compleet met 

foto’s, video- en audiofragmenten. Zo blĳ ft  men altĳ d op de hoogte van wat er speelt in 
de buurt. Westonline.nl is natuurlĳ k de site voor regionaal weer en actuele verkeersinfor-
matie, sportnieuws en alle informatie over de programma’s van Radio West en TV West. 

Eigen nieuws op Westonline.nl
Het nieuws op de site komt tot stand dankzĳ  een uitgebreid netwerk met regi-
onale verslaggevers en burgercorrespondenten. Maar de berichten komen ook 

van de bezoekers van Westonline.nl, die hun eigen nieuws kunnen inbrengen. 

Daarmee zĳ n de eerste maand zelfs een professionele reportage, uitzending in het TV West 
Nieuws én een iPhone met jaarabonnement te winnen. Omroep West houdt deze actie ter 
introductie van de nieuwe website Westonline.nl. Eigen nieuws kan nieuws zĳ n uit de ei-
gen buurt of straat, over de buurman, het  bedrĳ f of gewoon een bĳ zondere gebeurtenis 
die men wil delen met regiogenoten. Het enige criterium is dat het bericht relevant is voor 

de inwoners van deze regio. Alle ingezonden berichten worden geplaatst op Westonline.nl

Win een iPhone
Tĳ dens de actieperiode selecteert de redactie dagelĳ ks één nieuwsbericht en maakt 
daarvan, samen met de inzender, een professioneel nieuwsonderwerp voor Weston-

line.nl. De reportage is te bekĳ ken door alle bezoekers van de website en kan wor-
den doorgestuurd aan vrienden en bekenden. Elke week bepaalt de hoofdredac-

teur welke reportage van die week wordt uitgezonden op TV West. De winnende 

reportage is op vrĳ dag vanaf 17.00 uur en vervolgens elk uur te zien in het TV West Nieuws.
De bezoekers van Westonline.nl kiezen uit alle ingezonden nieuwsberichten de win-

naar van de hoofdprĳ s: een iPhone met jaarabonnement. De actie duurt tot 18 ok-
tober, meer informatie en actievoorwaarden zĳ n te vinden op Westonline.nl.

West lanceert nieuwe website en geeft 
iPhone weg

dé gemakswinkel voor senioren

L
Comfort Land

Bestel eenvoudig online via

www.comfortland.nl/oudhagenaar.html 
en gebruik de promotiecode 118 of 

Bel en bestel via 0900-6665444 (15ct/min)

4-wiels boodschappenwagen Gloria

Het bijzondere van deze praktische boodschappenwagen 

van het Duitse kwaliteitsmerk Andersen is dat u hem 

zowel kunt duwen als trekken. De trekbeugel is eenvoudig 

in hoogte verstelbaar tot 117cm en door de grote wielen 

(diameter 20cm) is het rijden met een zwaar gevulde tas 

erg comfortabel. Afm. tas 56x34x23cm, inhoud 43 liter,  

maximale draagvermogen 50kg.

De tas heeft de kleur zwart en is verkrijgbaar met rode, 

blauwe of grijze accenten. 

Normaal €94,85. Nu €89,90.

Bestelnummer  MA1010-rood/grijs/blauw

Leestafel voor stoel en bed.

Het bovenblad van deze heerlijke bedleestafel is kan-

telbaar in acht posities, heeft een blad van 60*40cm 

en is in hoogte verstelbaar van 60-90cm. Het onderstel 

is speciaal ontworpen voor gebruik bij kamerstoelen, 

rolstoelen/ werkstoelen en bedden. 

Dankzij de wielen, waarvan 2 met rem, kunt 

u de tafel eenvoudig naar u toe trekken. De 

tafel kan ruimtebesparend worden opgebor-

gen door blad en frame in te klappen. 

In de kleuren wit en walnotenmotief te 

bestellen. 

Normaal €119,90. Nu €104,90.

Bestelnummer  MA1020-wit/walnoot

FX-5020 Big Button DECT Twinset.

Deze huistelefoonset heeft twee draadloze 

telefoons voor gebruik in uw huis en tuin. U 

zet er bijvoorbeeld één in de zithoek en één 

in uw slaapkamer. De telefoons hebben grote 

verlichte toetsen en een groot verlicht display, 

twee directe kiesgeheugens, een telefoonboek 

met 25 geheugens, handsfree, verschillende 

beltonen en een lampje dat oplicht wanneer u 

gebeld wordt. Het hoornvolume en belvolume 

zijn instelbaar en deze set is geschikt voor 

gebruikers met gehoorapparaten.    

Normaal €99,00. Nu €84,90.                       Bestelnummer  MA1030

Gratis verzending.                     Uitstekende service.

1 jaar productgarantie.             Snelle levering.

14 dagen “zichtgarantie”.

Actie

€84,90

Actie

€104,90

Actie

   €89,90
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Wil Mackaay – Vegt trekt al 75 jaar haar baantjes in Den Haag 

Lekker zwemmen, fietsen en zingen

Er werd veel gezongen en het echtpaar Mackaay 
maakte een eigen lied voor de Zwemvereniging 
de Watervrienden’:
 
Het Watervriendenlied

Makkers op we gaan weer zwemmen

In het koele zilte nat.

Of het water warm of koud is 

Altijd zijn we in het bad

Wij zijn zwemmers

Wij willen vrij zijn

Kameraadschap bracht ons tesaam

Hoog de vriendschap Hoog ons ideaal

H.W.V. is onze naam

Hoog de vriendschap Hoog ons ideaal

H.W.V. is onze naam

De fi etsclu  mocht natuurli k 
niet achter li ven en werd 
ook met een lied verri kt.

Het fietsclublied

akkers op e gaan eer fi etsen
’t Is de roepstem der natuur 

En je denkt dan aan die Zondag

We verlangen naar dit uur

et n allen dan een fi etstocht
Door ons mooie Nederland

e ijn fi etsers illen rij ijn 
Kameraadschap bracht ons te saam

Hoog de vriendschap Hoog ons ideaal

H.L.B.  is onze naam Hoog de vriendschap

Hoog ons ideaal

H.L.B. is onze naam ( Het lekke Bandje )

- De eerste zwem-

diploma’s die in 

1935 trots werden 

verworven in het 

Zuiderparkbad - 

Mevrouw Wil Mackaay - Vegt was dertien jaar oud toen zij 

zich in 1934 inschreef als lid van de Nederlandse Culturele 

Sportbond. Ze is nu dus al 75 jaar lid van de NCS, die voor 

1940 trouwens nog de ‘Nederlandse Arbeiders Sport Bond’ 

heette. De club waar mevrouw Mackaay zwom heette  ‘de 

Watervrienden’ en had afdelingen over het hele land.

- Op 30 mei 1925 werd het Zwembad Zuiderpark geopend, waar mevrouw Mackaay tien jaar later haar eerste diploma haalde. -

- En de oliebollenmiddag voor kleine kinderen in 1951 van De Watervrienden 

(Foto: Friezer – Stokvis). - - Mw. Mackaay ontvangt voor haar vrijwilligerswerk een onderscheiding van oud-

wethouder Jetta Klijnsma, thans staatssecretaris van sociale zaken. -

- Oliebollen eten met De Watervrienden in het zwembad. -

De ond draaide geheel o  vri wil-
ligers. Mevrouw heeft alle functies 
gehad. e is zweminstructrice geweest, 
kaderlid, kam leidster, administratrice 
enzovoorts. innen de ond werden 
cursussen gegeven en mensen o geleid 
om deze functies uit te voeren. De 
oorlogs aren telde ook mee voor dit 
lidmaatscha  hoewel er in de oorlog 
weinig gezwommen kon worden, na  
uur ging de avondklok in.
Mevrouw Mackaa  maakt kennis met 
het zwemmen toen haar moeder in 
het ziekenhuis lag. Samen met haar 

roert e, dat zeven aar onger, is 
werd zi  onderge racht i  een tante. 
Mevrouw mocht  toen niet naar school 

en moest o  haar ongere roert e as-
sen. lke avond zong zi  haar roert e 
in slaa . Maar o  een donderdagavond 
werd er gezegd: “Ga maar vroeg in 

ed en als e roert e slaa t dan mag 
e er uitkomen en dan mag e met oom 

erhard mee naar het wem ad et  
uider ark . aar oom erhard racht 

haar daar de eerste eginselen van het 
zwemmen i . 

Eerste diploma

Later toen zi  naar de L  in de 
S ionko straat ging kreeg zi  school-
zwemmen aan de Mauritskade    dat 
niet meer estaat  en o  een dag werd 
zi  uit de zwemles gehaald. at he  
ik toch o  mi n kerfstok  vroeg zi  zich 
af   ls e voor een du elt e komt 
zwemmen, kun e het di loma halen  
had de ad uffrouw gezegd. og dat 
aar in augustus  haalde mevrouw 

haar eerste di loma en in se tem er 

volgde er nog meer. i  trainde en 
zwom eerst alleen aant es en ging 
later deelnemen aan de wedstri den.
n  hield de wem ond ook een 
r eiders l m iade en mevrouw 

zou meedoen, maar o  dat moment  

solliciteerde zi  ook naar de functie 
van t iste  i  de entrale Dienst voor 
n- en itvoer , in de volksmond het 
risis ureau genoemd en ze moest 

daar meteen eginnen. o ging dat in 
die ti d, waarin werk uitenshuis voor 
vrouwen nog tameli k i zonder was. 

ls e trouwde werd e ontslagen, zelfs 
na negen aar trouwe dienst, zo maakte 
zi  zelf mee. aar man ontmoette me-
vrouw Mackaa  trouwens i  de a-
tervrienden en het werd een echt water-
vriendenhuweli k. ok de kinderen die 
zi  kregen ont o ten zich als fervente 
zwemmers. aar dochter werd net als 
zi  zweminstructrice. n zelfs de moe-
der van mevrouw Mackaa  werd o  
latere leefti d nog door het zwemvirus 
aangestoken, o  haar veertigste egon 
die nog met di lomazwemmen.  

Het lekke bandje

it deze zwemvereniging is ook 
een fi etsclu  ontstaan. De ouders en 
een roert e gingen ook mee. aar 
zus e niet, zi  was een aar ouder en 

had al verkering uiten de stad. De 
eerste keer was het verzamel unt het 

i swi kse lein en ome an Me er had 
de leiding. l o  de ezuidenhoutse-
weg had ik  een lekke and. elukkig 

was er een fi etsenmaker i  de groe , 
die woonde aan de Van Musschen-

roekstraat. Deze fi etsenmaker had in 
de eerste tocht heel veel werk, er waren 
wel liefst zeven lekke anden,  weet 
mevrouw Mackaa  nog. o ontstond 
er een nieuwe clu  en deze moest 
een naam he en. r werd esloten 
dat dit et lekke and e  werd en er 
werden fi etsvlagget es gemaakt met de 
afkorting L .
De fi etsclu  leef estaan en elke 
donderdagavond in het zwem ad was 
het  aan we nog fi etsen met et 
lekke and e   

 kantoor, waar mevrouw werkte, 
werd gevraagd wat L  o  haar fi ets-
vlagget e  etekende. oen mevrouw 
antwoordde et lekke and e geloof-
de men haar niet. 

r werden fl inke fi etstochten gehouden 
naar het ko e van loemendaal of 
een weekend weg naar het natuurvrien-
denhuis in Loenen aan de Vecht. n o  
de terugweg viel de regen met akken 
uit de hemel en zi  zongen e he en 
nog niets gehad .
Mevrouw Mackaa  was tot haar 
tachtigste aar nog in functie als ad-

enningmeester van het zwem ad de 
scam hof, een functie die ze nu over 

gedragen aan iemand anders. edere 
woensdag zwemt mevrouw Mackaa  
nog met de oud es  in de scam hof  
aan de scam laan. 
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Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

Andere filialen:

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T • É É N M A L I G • O P I S D U S È C H T O P !

MEGA OPRUIMING

SFEERHAARDEN
SHOWROOM OPRUIMING
KORTINGEN
TOT WEL 50%
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Relaxfauteuils, draaifauteuils, sta-op fauteuils   

KORTINGEN TOT WEL 70%

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..

...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

 
 

  
LANDELIJK HOTEL IN 

DIEVER - DRENTHE 
Arrangementen half pension:   Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

   2 nachten   134,--    p.p.   3 nachten   196,50  p.p   4 nachten             256,--    p.p.    5 nachten             312,50  p.p.  
  Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer Geldig in 2009 o.b.v. beschikbaarheid  
  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

www.Landhoteldiever.nl info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 
 

 
 
 

 

 
 

  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  
   2 nachten   134,--    p.p.   3 nachten   196,50  p.p   4 nachten             256,--    p.p.    5 nachten             312,50  p.p.  

  Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer Geldig in 2009 o.b.v. beschikbaarheid  
  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 
 

 

 
 

 

40PlusRelatie voor
betrouwbaar contact
tussen alleenstaanden 
 

In tijden van de kredietcrisis zijn er ook bedrijven 

die fl oreren. Het blijkt maar weer eens dat een 
gezonde bedrijfvoering, enthousiasme en door-

zettingsvermogen belangrijke ingrediënten zijn 

voor succes. Het relatiebemiddelingsburo van 
oprichtster Yvonne van Dinten van 40PlusRe-

latie heeft in deze periode een enorme groei 

doorgemaakt. Door haar jarenlange ervaring 
in het vak wist zij zich te onderscheiden in de 
branche door zich te richten op de ‘oudere’ 

single van 40 tot 85 jaar en is de onderneming 

in drie jaar tijd uitgegroeid naar 13 vestigingen 

door het hele land. 
Het succes is vooral te danken aan een team 

van professionele en gemotiveerde consulenten 

die allen zelfstandig ondernemer zijn en hun cli-

enten in de eigen regio bemiddelen en coachen. 
Daardoor hebben de cliënten een persoonlijk 

aanspreekpunt en kunnen de vrijblijvende 

informatiegesprekken desgewenst bij hen thuis 
plaatsvinden. 40plus beschikt over een grote 
landelijke database waar alle franchisenemers 
op zijn aangesloten en gebruik van kunnen ma-

ken. Door hun cliënten veiligheid, betrouwbaar-
heid en discretie te bieden kiezen vele singles 

voor deze manier van relatiebemiddeling. Een 
ander belangrijk feit is dat 40Plus het keurmerk 

heeft van de BER (branchevereniging van 
erkende relatiebureaus) wat een extra waarborg 
is voor de cliënt. 
Op 16 t/m 20 september a.s. zal 40PlusRelatie 
als eerste en enige relatiebemiddelingsbureau 

aanwezig zijn op de bekende 50Plus beurs in 
de jaarbeurs te Utrecht om hun diensten aan het 

publiek te presenteren en geïnteresseerden te 

informeren over de mogelijkheden. 

In de regio Zuid-Holland wordt 40PlusRelatie 
vertegenwoordigd door Anja Tenholter. Zij is 
zeer geboeid door het tot stand brengen van 

de relaties. Anja is sinds 2009 werkzaam als 
franchisenemer voor de organisatie. De enorme 
database aan cliënten door het hele land, maar 

zeker ook hier in de regio, zorgt er voor dat haar 

cliënten snel een passende match voorgesteld 

kunnen krijgen. Inmiddels zijn er in Noord-
Holland dan ook al veel stellen die elkaar via 

deze weg hebben gevonden. Overigens wil niet 
iedereen aan de buitenwereld te kennen geven 
dat zij elkaar via bemiddeling hebben ontmoet 

en vertellen daarom zelf dat ze elkaar in het 

café of bij de supermarkt zijn tegengekomen. 
Geen probleem voor Anja en 40PlusRelatie 
want tenslotte hebben zij zwijgplicht en staat 
discretie in een hoog vaandel. 
Wie dus het alleen zijn zat is en het leven een 

andere draai wil geven, kan geheel vrijblijvend 
informatie aanvragen bij Anja. Een oriënterend 
gesprek bij u thuis, of bij Anja op kantoor kan 
verhelderend werken en het vertrouwen in de 
organisatie versterken.

De juiste partner zit vast al op u te wachten dus 
bel voor meer informatie: 

070-2208035 of kijk op www.40plusrelatie.nl

Anja Tenholter, 

uw contact in 

Zuid-Holland



Een jaar later was ik op een feestje 
van mijn eigen school ter gelegenheid 
van de diploma-uitreiking, ergens in 
een zaaltje in de stad. Het podium was 
gevuld met een combo, dat speelde 
in de stijl van de in die tijd populaire 
‘Quintette de Hot Club de France’. 
Oud-Hagenaars herinneren zich wel de 
namen van Django Reinhardt en Sté-
phane Grapelli. Op die avond kon er 
ook gedanst worden, maar ik luisterde 
ademloos toe. Mijn besluit stond vast: 
ik wil een gitaar en ga les nemen. Joop 
had zich intussen al een steelgitaar 
aangeschaft. Ik moest echter nog even 
geduld hebben. 

In de meidagen van 1940 vielen de 
Duitsers ons land binnen en verwoest-
ten door een zwaar bombardement de 
binnenstad van Rotterdam. Deze schok 
moest eerst verwerkt worden alvorens 
nieuwe plannen te kunnen maken. 
In juli van dat jaar kreeg ik voor mijn 
verjaardag de verlangde gitaar en 
ging op les bij de Nieuwe Haagsche 
Muziekschool in de Daguerrestraat. 
Na enige maanden oefenen kon ik met 

Joop zo nu en dan samenspelen, dat 
was gezellig, maar van uitbreiding 
met nog een aantal enthousiastelingen 
kwam het niet. 

Mijn eerste optreden

Op een gegeven moment werd mij 
gevraagd als gitarist een vacature te 
vervullen bij het ‘Ensemble Sobeli’. 
Naar ik later vernam is de naam Sobeli 
een samenstelling van de twee eerste 
letters van de oprichters, de heren van 
Solingen, Bekker en van der Linden 
(1937). 
Van meet af aan bestond het repertoire 
voor het grootste deel uit cowboy-
liedjes, tegenwoordig zouden we 
zeggen country music, een genre dat is 
ontstaan als Hill Billy muziek op het 
platteland in het zuidelijke deel van de 
Verenigde Staten. 
Voor het eerst was ik op 26 januari 
1941 met dit gezelschap in de grote 
toneelzaal van Amicitia in het West-
einde. Een middagoptreden voor het 
Haagsch Gemengd Koor ‘Onder Ons’. 
De leiding was in handen van Wim 
Spiering, op viool. Verder stonden voor 

de zaal:  Joop Bekker, op ukelele en 
viool; Joop Bogaard, mandolinebanjo; 
Piet Lamme, idem en mondharmonica; 
Arie van Solingen, tenorbanjo; Jacob 
Duivenvoorden, gitaar; en Piet Sieling 
op basgitaar. 

Geëvacueerden

Op 2 februari, zondagmiddag, traden 
we op voor Rotterdamse geëvacueer-
den, die waren ondergebracht in een 
tijdelijk tehuis, ingericht in de school 
aan de Waalstraat. Voor deze Rot-
terdammers, die getroffen waren door 
het eerdergenoemde bombardement 
organiseerde een commissie wekelijks 
een ontspanningsmiddag. De Sobeli’s 
werden daar dikwijls voor gevraagd.
Zo traden we ook meermaals op voor 
mensen die waren ondergebracht in 
een school aan de Schelpkade en in 
school aan de Hoefkade 99. Op 24 
februari 1941 waren we in ‘kasteel’de 
Binckhorst, en op 2 maart in de 
Surinamestraat 25. Die dag was het 
trouwens de 25ste  ontspanningsmid-
dag! Een courantenrecensie meldde 
toen: “Sobeli trad op met cowboy-, 
hawaiian- en internationale kamplied-
jes welke op schitterende wijze werden 
uitgevoerd, wat ten gevolge had dat zij 
een geweldig applaus oogstten”.

John Penning de Vries

De meeste gitaar- en banjo spelers 
waren opgeleid door John Penning de 
Vries, vooral bekend als fenomenaal 
performer op de 5-snarige bluegrass 
banjo. Hij bleef zeer betrokken bij 
het werk van ons ensemble en gaf als 
coach dikwijls nuttige adviezen.
 De Duitse bezetting maakte het eind 
1942 onmogelijk om nog verder op 
te treden, Engelse en Amerikaanse 
muziek werden verboden, en voor een 
openbaar optreden moest men zich 
laten inschrijven bij de Kultuurkamer. 
Bovendien kon er door invoering van 

de avondklok niet meer in de avonden 
worden gerepeteerd.
Na de Bevrijding in 1945, werd al op 
31 mei door Piet Lamme een bijeen-
komst belegd met de nog te bereiken 
Sobelianen. Zo waren aanwezig Arie 
van Solingen, Joop Bogaard, Jacob 
Duivenvoorden en ikzelf, Guus Molier. 
We gingen hard aan het repeteren en 
het lukte ons voor het eerst weer te 
kunnen optreden op 6 juni 1945 op een 
bevrijdingsstraatfeest op de Mient.

Na de oorlog 
We vonden in Louis Schilling een vio-
list de uitmuntend kon improviseren in 
de Country style, ook Jan Meijer met 
zijn banjo, keerde terug. We besloten 
ons repertoire geheel te specialiseren 
op Country music en noemden onze 
band ‘The Rodeo Gang’. Ik noem 
enkele nummers uit het repertoire: 
Tumbling tumble weeds, Rolling 
plains, Springtime in the rockies, Take 
me back to my boots and saddles, 
Going to the barndance to night, Down 
at the foot of the mountains, en Good 
old fashioned hoe down.
Op een keer gebeurde het dat we 
tijdens een straatfeest werden opgepikt 
door twee jeeps met militairen die 
ons naar de mess van het British 
Royal Tank Corps in de Van Neckstraat 
brachten. Daar kregen we een daverend 
onthaal en speelden tot het daglicht. 
Dit kreeg een vervolg: op 21 juli 
speelden we in The Windmill Canteen 
aan het Buitenhof voor leden van de 
Allied Forces.
In 1946 kwam er een accordeoniste 
bij, Nelly van der Voet, die een jaar 
bij ons bleef en toen  werd opgevolgd 
door Beppie Staallekker. In mei 1948 
voegde Robby Dessauvagie zich bij 
The Rodeo Gang. We traden op voor 
de Christelijke Oranje Vereniging 
Prinses Irene in de zaal Custodia. De 
Haagsch Courant schreef: ‘Prinses 

Irene’ bood een goede avond. (…). 
The Rodeo Gang, cowboys en cowgirl, 
met songs zo van de prairiën, zo uit het 
zadel, zo uit de Wild West en zo goed 
dat de zaal voetenstampte”.  
Op 3 juli waren we in het Paviljoen 
Rijswijkseplein. Tot onze grote 
vreugde was John Penning de Vries 
bereid om als gast in ons midden enige 
nummers van zijn virtuoos solospel op 
de banjo ten gehore te brengen.
Eind 1948 moest ik de band verlaten 
wegens andere bezigheden. Maar de 
Country music heeft nog een grote 
plaats in mijn hart. Met groot genoegen 
ga ik de laatste jaren naar het Country 
Rendez-vous in de stad Craponne sur 
Arzon in de Franse Auvergne. Het is 
het grootste concertoptreden van deze 
muziekstijl in Europa, dat jaarlijks 
30.000 bezoekers trekt in de laatste 
week van juli.

Guus Molier
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Herinneringen aan het populaire Ensemble Sobeli 

Hill Billies in de Hofstad
In de tweede helft van de jaren ‘30 ging ik met Joop Guil-

liamse, mijn vriend sedert de lagere school, als introducé 

naar een evenement georganiseerd door de VOLA, de Ver-

eeniging van Oud Leerlingen van de Ambachtschool. Daar 

waren we toehoorder bij het optreden van een Hawaiian 

bandje, dat grote indruk op ons maakte. In die jaren be-

stonden er nog geen Pop-concerten zoals tegenwoordig.

- Linksboven met accordeon Beppie Staalleker; in het midden Piet Lamme met banjo; helemaal rechts een (onbekende) figurante; 
onderaan links Louis Schilling met viool, in het midden Jan Meijer met banjo en rechts Guus Molier op gitaar. -

Zeven muzikale matinées
in badkapel Scheveningen
Op zaterdag 10 oktober 2009, van 16.00 tot 17.00 ’s middags gaat een 
nieuwe serie Badkapelconcerten van start onder de artistieke leiding van Bert 
Mooiman, vaste organist van de Nieuwe Badkapel. Volgende concerten staan 
gepland voor 14 november, 19 december, 2 januari, 13 maart, 17 april en 29 
mei. Steeds op zaterdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur)
Het eerste optreden wordt verzorgd door het duo 
Hans Schellevis en Bert Mooiman. Zij spelen 
een programma voor piano à quatre mains. Naast 
originele composities van Schubert, Brahms en 
Debussy zal ook een arrangement klinken van 
een werk dat oorspronkelijk voor groot symfo-
nieorkest werd geschreven: de ouverture tot Die 
Meistersinger von Nürnberg van Richard Wag-
ner. De pianist Hans Schellevis maakte naam als 
begeleider en coach van bekende zangers. 
Hij is als repetitor verbonden aan de Zaterdag-
Matinee. Daarnaast werkt hij als score editor o.a. Opera Rara (Londen) en 
Bärenreiter Edition.
Bert Mooiman treedt zowel solistisch als in kamermuziekverband op. 
Hij is docent aan het Koninklijk Conservatorium, titulair organist van de 
Grote Kerk in Breda en tevens vaste bespeler van het Van Dam-orgel in de 
Nieuwe Badkapel.
De opbrengst van de concerten is bestemd voor de grote restauratie van de 
kerk, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.

oegang   ,-- inclusief drank e na afloo . onnement  drie concerten 
naar keuze € 35,--
Kaartverkoop vanaf 12 september via www.eventim.nl, VVV-kantoren en 
het Uitbureau Den Haag alsmede voorafgaand aan ieder concert aan de zaal. 
Meer informatie via www.badkapelconcerten.nl. 

-John Penning, een fenomenaal perfor-
mer en een trouwe en zeer waardevolle 

coach voor het ensemble. -

- Bert Mooiman -
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Lastige beslissingen over lijfrente-uitkering

Echter, nu ze tot uitkering komen, 
vallen ze rechtstreeks in box 1 van 
de inkomstenbelasting hetgeen 
betekent dat door 65-plussers mini-
maal 15,6 procent en maximaal 52 
procent belasting en premies moet 
worden betaald. Veel mensen staan 
daar niet bij stil. Het is dan ook niet 
écht een belastingvoordeel geweest, 
maar deels uitstel van betaling van 
inkomstenbelasting.

Bedragen opnemen
Het is voorts ook vrijwel onmogelijk 
een opgebouwd lijfrentekapitaal in 
één keer op te nemen. De verzeke-
raar is namelijk wettelijk verplicht 
het in jaarlijkse termijnen uit te 
betalen aan de polishouder en/of zijn 
nabestaanden. Alleen van een oude 
regime polis (van vóór 16 oktober 
1990) kan in één keer het totaal 
opgebouwde kapitaal worden opge-
nomen, maar dan etaalt u fi scaal 
ook de hoofdprijs. 
Als het kapitaal voor uitkering (in 
termijnen) ter beschikking komt, is 

het natuurlijk zaak het zo gunstig 
mogelijk te laten doen. U bent niet 
per se gebonden aan de verzekeraar 
waarbij u de lijfrente heeft afgeslo-
ten. De uitkering mag iedere andere 
verzekeraar of fi nanci le instel-
ling doen die arrangementen voor 
lijfrente-uitkeringen bieden.
Het valt dus aan te bevelen enkele 
offertes aan te vragen hoeveel u – in 
gelijksoortige situaties – per jaar 
uitbetaald gaat krijgen. Van uw 
verzekeraar zult u waarschijnlijk 
vanzelf al een voorstel krijgen. Bij 
andere zult u zelf een offerte moeten 
aanvragen.

Grote verschillen
In sommige gevallen kunnen er 
inderdaad grote verschillen ontstaan, 
waarbij moet worden aangetekend 
dat u wel op gelijkwaardige basis 
moet gaan vergelijken. In weerwil 
van vergelijkingssites op internet 
menen wij dat de verschillen tussen 
de grote aanbieders heus niet zo 
groot zi n als soms door fi nanci le 

deskundigen (krijgen zij provisie?) 
wordt gesuggereerd. Het scheelt 
vaak maar een paar euro per maand.
Als voorbeeld noemen wij een direct 
ingaande maandelijkse lijfrente-
uitkering uit een opgebouwd kapitaal 
van 10.000 euro voor de rest van 
uw leven vanaf omstreeks 65 jaar, 
waarbij de uitkering voor 100 pro-
cent overgaat op uw zes jaar jongere 
partner na uw overlijden. De meeste 
aanbieders zitten tussen de 41 en 43 
euro per maand aan uitkering.

Geen eenduidig advies
Over vele jaren gerekend kan dat 
natuurlijk nog wel aanzienlijk 
schelen, maar het moeilijke van uw 
keuze is om ook de kwaliteit van de 
uitbetalingen en de kleine lettertjes 
erbij te betrekken. Wij kunnen u ook 
niet adviseren welke aanbieder in z’n 
totaliteit de beste is.
Het enige dat wij u nog willen mee-
geven is dat als de uitkering meer 
dan vijf euro per maand gaat schelen 
een overstap te overwegen valt, 
waarbij wij aanraden uw huidige 
verzekeraar of fi nanci le instelling 
dat aan te kondigen. U kunt nog wel 
eens voor verrassingen komen te 
staan dat u alsnog een betere offerte 
krijgt!

Mogelijke kortingen
Mensen beseffen vaak ook niet dat 
lijfrente-uitkeringen die vóór de 
65ste verjaardag worden gedaan, ook 
grote consequenties kunnen hebben 
op het inkomen. Immers als mensen 
een bijstandsuitkering (WWB) heb-
ben  - en soms misschien ook wel 
met de vermogenstoetsvrije  IOAW, 
IOAZ en IOA -  de lijfrente-uitke-
ring rechtstreeks wordt gekort op de 
bijstand. 
Dreigt dat bij u, dan valt het aan te 
raden bijtijds te onderzoeken of de 
lijfrente-uitkering niet kan worden 
opgeschoven tot na de 65ste verjaar-
dag of dat vanwege de onontkoom-
bare vermogenstoets er toch geen 
andere (ingewikkelde) alternatieven 
zijn, die (moeilijk) voorkomen dat 
uw mogelijke bijstandsuitkering 
wordt gekort.
Voor mensen met erg veel vermogen 
zal het waarschijnlijk niet zoveel 
uitmaken. Zij komen sowieso niet 
in de i stand. i  of hun fi scale 
adviseurs) zullen vooral gefocust 
zijn op zo gunstig mogelijke belas-
tingtarieven.

Checklijstje
Voordat u gaat onderzoeken hoe u 
zo voordelig mogelijk uit bent bij 

een lijfrente-uitkering, moet u al een 
aantal kernbeslissingen nemen. 
Hierbij het volgende checklijstje:
- Wilt u een direct ingaande uitke-

ring per maand, per kwartaal of 
per jaar of wilt u de uitkering nog 
enkele jaren opschuiven (vaak 
mogelijk)?

- Wilt u een tijdelijke uitkering 
(minimaal vijf jaar)?

- Wilt u dat na uw overlijden een 
partner of andere begunstigde de 
uitkering krijgt en tegen welk per-
centage? Het moge duidelijk zijn 
dat dit van zeer grote invloed is 
op de hoogte van de uitkering aan 
u. Ook de leeftijd van de partner 
speelt een rol.

Pas op voor commercie
Bij het maken van al deze, soms 
moeilijke, beslissingen moet u 
beseffen dat de rentevergoeding en/
of het feit dat u uw kapitaal kunt 
storten in een meer of minder  risi-
colo end eleggingsfonds essenti le 
gevolgen heeft voor de hoogte van 
uw uitkering, nu of in de toekomst.
Voor de liefhebbers: op internet zijn 
talloze sites die u meer informatie 
kunnen geven. Maar pas op voor 
de commerci le aan ieders die u zo 
snel mogelijk willen strikken! 

Steeds meer lijfrentepolissen komen – met het ouder wor-

den – tot uitkering of zoals dat in vaktaal heet, tot ‘expira-

tie’. Ze zijn vaak in het verleden uit fiscale overwegingen 

– de premies of koopsom leverden een behoorlijk belasting-

voordeel op – afgesloten.

Sociale voorzieningen

Sollicitatieplicht ook voor 

ouderen

Per september ben ik als medewerk-

ster ontslagen bij een werkgever, 

waar ik per week vijf dagen vier uur 

werkte. Ik heb mij gemeld voor een 

werkloosheidsuitkering waarbij ik 

te horen kreeg dat ik een sollicitatie-

plicht heb. Ik ben vrijwilligster bij 

een voetbalclub en er is mij verteld 

dat ik dan niet hoef te solliciteren. Is 

dat juist?

Indien u een werkloosheidsuitkering 
hebt, bent u verplicht - ook als u tot 
de ouderen behoort – betaalde arbeid 
te zoeken. Dus u houdt een sollicita-
tieplicht.
Bovendien had u uw vrijwilligers-
werk al, naar we aannemen. Vrijwil-
ligerswerk in plaats van betaald werk 
zoeken wordt soms wel geaccepteerd 
als na langdurige bijstand het een 
hopeloze zaak is dat iemand nog aan 
de slag kan komen.

AOW en pensioen

Ingewikkelde betaling na 

scheiding aan ex 

Ik ben in 1985 gescheiden. Toen is 

overeengekomen dat ik 1/23ste deel 

van mijn  ouderdomspensioen op 

65 jaar aan mijn ex moet betalen. 

Dat doe ik nu al zes jaar! Als ik het 

tijdelijke met het eeuwige verwissel, 

moet mijn huidige echtgenote dan dit 

blijven betalen? Als we allen blijven 

leven, hoe lang duurt de betaling dan 

nog?

Bij uw scheiding is uw ouderdoms-
pensioen, opgebouwd tijdens uw 
huwelijkse periode, gedeeld met uw 
ex. Wij weten niet wat er destijds 
in het echtscheidingsconvenant is 
afgesproken. Maar het zou kunnen 
zijn dat als u overlijdt uw ex ook nog 
recht krijgt op het nabestaandenpen-
sioen (meestal is dat 70 procent van 
het deel dat u of uw pensioenfonds 
nu rechtstreeks betaalt aan uw ex).
Het kan ook zijn dat uw ex na uw 
overlijden niets meer krijgt. Wij kun-
nen dat zo niet beoordelen.
Pensioenbetalingen aan exen lopen 
door totdat de betalende partij is 
overleden. Het kan echter ook zijn 
dat bij de echtscheiding een pensi-
oenverevening overeengekomen is 
dat de ex een zelfstandig recht op 
ouderdomspensioen krijg (op zijn of 
haar 65ste). In dat geval stopt de pen-
sioenbetaling als de ex is overleden.

Uw vragen lijken eenvoudig, maar 
zitten dus wat ingewikkelder in el-
kaar. In het  echtscheidingsconvenant 
kunt u precies teruglezen waartoe u 
verplicht bent. Loopt de verevenings-
bijdrage via het pensioenfonds dan 
heeft u daar helemaal geen omkijken 
meer naar. Vandaar ook dat tegen-
woordig vrijwel altijd bij echtschei-
ding dit soort regelingen rechtstreeks 
via het pensioenfonds lopen.
U kunt ook met uw pensioenfonds 
afspreken dat uw pensioenbetaling 
voor het deel aan uw ex ook recht-
streeks wordt uitgekeerd. Dan heeft 
uw (huidige) nabestaande die voor u 
waarschijnlijk nabestaandenpensioen 
krijgt ook geen verplichtingen meer, 
overigens voor zover die er zijn.

Discriminatie in oude

pensioenenregelingen 

Ik ben in de jaren ’50 gaan werken, 

maar als jonge vrouw mocht ik pas 

later in de pensioenregeling bij be-

drijven,  terwijl mannen al vanaf hun 

25ste daarin werden opgenomen en 

als zij getrouwd waren zelfs eerder. 

Ik ben (nog steeds als alleenstaande) 

benadeeld. Ook buitenlanders krijgen 

van de staat nu AOW. Waarom trekt 

de staat niet eerst de pensioenen van 

de gediscrimineerde oudere op?

U hebt volkomen gelijk dat in 
vroegere bedrijfspensioenregelingen 
vrouwen werden gediscrimineerd. De 
werkgevers hadden daar indertijd alle 
belang bij, omdat zij ook geen premie 
hoefden op te brengen voor zover 
vrouwen niet in pensioenregelingen 
werden opgenomen. Overigens had-
den ook vrouwen een (klein) voor-
deel, omdat zij geen eigen premie 
hoefden te betalen.
In de jaren ‘70 is deze discriminatie 
op pensioengebied eruit gehaald. 
Voorts is de AOW geïndividualiseerd. 
Dat betekent dat een man of een 
vrouw een eigen (gelijk) recht krijgt 
op AOW (het basispensioen van de 
staat).
Wat betreft de door uw genoemde 
‘buitenlanders’ zit u echter verkeerd. 
Zij krijgen slechts AOW naar rato 
dat zij in ons land gevestigd zijn 
geweest. Is hun AOW, inclusief ander 
pensioen, niet toereikend, dan kunnen 
zij een beroep doen op de bijstand, 
met alle gevolgen van dien, zoals 
ook alle andere mannen en vrouwen 
in Nederland kunnen doen die niet 
aan het bestaansminimum komen. 
Dus van positieve discriminatie van 
buitenlanders in pensioenen of uitke-
ringen is geen sprake.

Kan partner beter

stoppen met werk? 

In mei 2012 word ik 65 jaar. Mijn 

vrouw wordt in april van dat jaar 62 

jaar. Is het dan beter dat zij stopt met 

werken? Zij werkt nu nog vijftien uur 

per week. Ik zit thans in de vut.

Hoe de situatie in 2012 zal zijn, 
kunnen we niet beoordelen. Maar op 
grond van de huidige AOW-regeling 
kan een partner (jonger dan 65 jaar) 
fi nancieel gezien veel eter li ven 
werken. Want als de AOW’er thans 
gaat bouwen op de toeslag voor de 
partner – die geen of weinig inkom-
sten uit arbeid heeft - gaan ze samen 
netto er behoorlijk op achteruit. Er 
kunnen natuurlijk andere beweegre-
denen zijn dat de partner liever wil 
stoppen met werken. Dat is aan een 
ieder zelf. De maximale toeslag voor 
gehuwden is thans circa 695 euro 
bruto. 

Hoe ouder, hoe rijker, is een uitdrukking die slechts voor een deel van onze lezers geldt. Naast pensioenen is uitgesteld vermogen in de vorm van een lijfrente een regeling die vooral vanaf de jaren ’80 in de 

vorige eeuw in zwang is gekomen. In deze rubriek de (on)mogelijkheden van deze aanvullende uitkering. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

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’.



Een dierenbegraafplaats lijkt op 

een mensenkerkhof. De graven 

zijn weliswaar kleiner, maar de aan-

dacht en de zorg die eraan besteed 

worden, zijn net zo overtuigend. 

In Zevenhoven rusten de Rakkers, 

Bruno’s, Paco’s, Mientjes en Pientjes 

zacht. De teksten op de stenen spre-

ken voor zich: “Watson, je was een 

kanjer”; “Hier rust mijn poes Spetter, 

en dat was ze ook”, “Nero, m’n beste 

maatje”. Soms liggen ze naast of 

samen met de hond of kat met wie 

ze hun leven deelden. Tom Wahle 

is eigenaar van Dierenbegraafplaats 

Zevenhoven: “Mensen kunnen 

kiezen uit de plekken die er zijn. Als 

de kat bijvoorbeeld altijd graag in de 

zon lag, krijgt hij een zonnige plaats. 

Lag hij liever in de schaduw onder 

een struik, dan gaan we op zoek 

naar een struik. En we houden soms 

rekening met het feit dat er misschien 

nóg een kat of hond bijkomt. Dan 

wordt het een ‘familiegraf’.” 

Tekening of knuffel mee
Tom Wahle nam het bedrijf van zijn 

ouders over en runt het nu samen 

met zijn vrouw Angela. “De bedrijfs-

filosofie? De mensen aandacht geven, 

zodat ze het als prettig ervaren dat ze 

hun huisdier hier kunnen neerleggen 

en zijn leven op een waardige manier 

kunnen afsluiten. We willen dat ze op 

hun gemak zijn.” Om dat te bereiken 

spreekt Wahle van tevoren dingen 

af. “Ik vraag of ze bij de begrafenis 

willen zijn, of ze hun dier in een kistje 

willen begraven of bijvoorbeeld in 

het favoriete dekentje, hoe ze het 

afscheid voor zich zien. We hebben 

geen standaardprocedure. Ieder mag 

zelf bepalen wat hij wil. Sommige 

mensen maken er een echt afscheid 

van, andere doen het soberder. Als er 

kinderen zijn, geven die bijvoorbeeld 

nog een knuffel of een tekening voor 

in het grafje; soms komen er vrienden 

mee die de kat of hond verzorgden als 

de bazen op vakantie waren. Laatst 

had iemand muziek bij zich. Mijn 

bijdrage, als een soort ritueel, is dat ik 

ter plekke de kuil graaf en het beestje 

erin leg.”

Veertig jaar
Dieren begraven is niets nieuws, er 

zijn al begraafplaatsen in Nederland 

bekend in het begin van de vorige 

eeuw. Ook begraafplaats Zevenhoven 

heeft een rijke historie. Tom Wahle: 

“Het eerste beestje werd min of meer 

uit nood op het land van mijn vader 

begraven. Hij had een boeren bedrijf, 

geen dierenbegraafplaats. Maar 

na de eerste hond volgden er vele 

meer; het groeide uit tot iets groots; 

omdat er in Nederland niet veel 

dieren begraafplaatsen waren, kregen 

we zelfs landelijke bekendheid. 

Inmiddels bestaat het bedrijf veertig 

jaar, en het is een familiebedrijf geble-

ven. We werken allemaal mee, ook 

mijn vader. Hij maakt de kistjes.”

Vrijwilligersdagen
Tom Wahle en zijn vrouw zorgen dat 

de begraafplaats er goed verzorgd 

bijligt. ”We gaan er vanuit dat de 

mensen zelf het graf onderhouden. 

En voor wie niet vaak in de buurt is 

en het wil láten doen, hebben we een 

groenabonnement. Verder organise-

ren we een paar keer per jaar vrij-

willigersdagen. Dan komen mensen 

die hier een beestje hebben liggen, 

helpen om onkruid te wieden, strui-

ken te snoeien en alles weer op orde 

te brengen. Dat is altijd een gezellige 

aangelegenheid. We eten dan samen 

en langzaamaan leer je de vaste kern 

kennen. En behalve dat hebben we 

ook nog een tuinploeg - mensen uit 

een zorginstelling - die heel goed 

werk doet.  Zo houden we het mooi 

hier.”

Veertien jaar woonde Sjors in het gezin van Frans en Thea van Aken. 
Sjors was hun hond en gisteren overleed hij. Vandaag brengt het hele 
gezin hem naar dierenbegraafplaats Zevenhoven: “Daar krijgt hij een 
mooi plekje en kunnen we met de kinderen ook nog eens terugkomen. 
Goed afscheid nemen, ook van je huisdieren, is een hele kunst.”

“Nero, je was m’n beste maatje”
Een nieuwe uitgave:

Tot Slot. 

Over afscheid nemen  

& verder leven

Het bestuur van de Coöperatieve 
Uitvaartvereniging ‘De Volharding’ 
en de redactiecommissie bieden 
u met plezier de eerste editie van 
Tot Slot. aan. In eerste instantie is 
Tot Slot. bestemd voor leden van 
CUVO Vereniging en het deposi-
tofonds van de CUVO. Omdat de 
CUVO ruim 70 jaar maatschap-
pelijk actief is, wil het bestuur 
belangrijke informatie over 
afscheid nemen en verder leven 
ook beschikbaar stellen voor 
een bredere doelgroep. Daarom 
treft u Tot Slot. aan in De Oud 

Hagenaar, een krant die zich in 
het bijzonder richt op 55-plussers 
en breed wordt verspreid binnen 
de Haagse regio.

Wat is  Tot Slot. voor blad?

In deze en volgende nummers 
kunt u informatie in artikelen 
en interviews verwachten over 
thema’s die mensen bezighouden 
als het om leven en dood gaat. 
Zoals het verlies van een dierbare: 
hoe verandert dat je leven, hoe ga 
je ermee om, waar vind je troost? 
Maar ook: hoe bereid je je voor 
op je eigen dood, wat moet je 
regelen, wie kunnen helpen? In 
de volgende editie krijgt u in elk 
geval meer informatie over het lid-
maatschap van de vereniging en 
het depositofonds van de CUVO. 
We zullen u ook informeren over 
acties die het lidmaatschap van 
de CUVO Vereniging en het CUVO 
Depositofonds aantrekkelijk 
maken. 

Namens het bestuur en de 
 redactiecommissie
drs A.D.R. Sandvliet,  
hoofdredacteur 

e em er 1
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Over afscheid nemen & verder leven

Een uitgave van CUVO Vereniging



Ludy Kaptein

Over afscheid nemen & verder leven in ervie

Mooie natuur
Begraafplaatsen zijn vaak mooie 

plaatsen in de natuur. Dat geldt 

ook voor Dierenbegraafplaats 

Zevenhoven, die vlak bij natuurge-

bied De Groene Jonker ligt. “Je kunt 

een bezoek aan het graf van je hond 

of kat mooi combineren met een 

wandeling, er loopt 7 km wandelpad 

door het gebied. Maar alleen al het 

uitzicht vanaf de dijk waarop de 

begraafplaats ligt, is een verademing. 

Zeker als je uit de stad komt!”

Kosten
Ten slotte: wat kost het om je huisdier 

te begaven? Tom Wahle: “De kosten 

hangen af van de grootte van het 

dier. Voor een klein huisdier (cavia, 

hamster) betaal je € 80,00; voor een 

kat of kleine hond € 90,00; voor een 

grote hond € 135,00. Je huurt bij ons 

een graf per jaar: een klein graf voor 

€ 25,00, een groot graf voor € 42,50. 

We hebben hier ook plaats voor 

urnen; een urnnis kost € 20,00.” 

Dierenbegraafplaats
Vervolg van pagina 1

2 Tot slot.

Gedenkstenen, maar dan anders
Als u wel eens een gedenkteken van 
kiezelstenen en halfedelstenen gezien hebt 
op een begraafplaats, zult u het zich zeker 
herinneren. Want ze trekken de aandacht.  
Ludy Kaptein maakt ze en laat de nabestaanden 
helpen, als ze dat willen. “Eraan meewerken 
geeft ze kracht, ze maken samen iets voor die 
ene mens, met wie ze allemaal iets hadden.  
Er ontstaan gesprekken. Het rouwproces krijgt 
zo een klein duwtje.” 

begraafplaatsen en zorgden zelf voor 

nieuwe opdrachten. Ik noemde mijn 

bedrijf Silent Stones.” 

Meewerken, kijken, of in foto’s
Die gedenksteen op de begraafplaats 

is ‘alleen nog maar’ het resultaat. 

Het gaat Ludy Kaptein net zo zeer 

om het proces hoe het kunstwerk tot 

stand komt. “Ik laat de nabestaan-

den meedoen als ze dat willen. Ik 

verwerk in mijn ontwerp altijd een 

gedeelte dat zij zelf kunnen invul-

len. Ik nodig ze uit en ga met ze in 

gesprek over de overledene. Daarbij 

heb ik veel aan  mijn ervaring met 

rouwbegeleiding, want praten over 

een dierbare dode doe je natuurlijk 

niet zo makkelijk met een vreemde. 

Als ik een uitgangspunt heb voor een 

ontwerp, ga ik daarmee aan de slag, 

en presenteer ze dat bij een volgende 

ontmoeting. We kiezen dan samen 

stenen uit en maken afspraken of 

ze wel of niet willen meewerken. 

Alleen kijken, of er helemaal niet 

bij zijn, kan natuurlijk ook. Ik maak 

foto’s van het wordingsproces van 

de steen, zodat ze er zich in dat geval 

tóch bij betrokken kunnen voelen.”

Echt contact
Tijdens het werk in het atelier van 

Kaptein komen vaak de gesprekken 

over de relatie met de overledene 

los. “Soms zijn het bijvoorbeeld 

de kinderen of kleinkinderen die 

aan de steen werken, en ieder heeft 

natuurlijk zijn eigen verhaal. Er 

worden soms ook wel harde noten 

gekraakt, hoor. Dan komt bijvoor-

beeld oud verdriet naar boven. Dat 

is al een stukje rouwverwerking, 

soms heel ontroerend. Dan besef ik 

steeds dat het dát is wat ik wilde, dat 

echte contact tussen en met mensen. 

Ze vertellen mij soms later dat het 

werken aan de steen ze kracht heeft 

gegeven om later naar de begraaf-

Kunst en techniek
Dat besluit zette haar op het spoor 

gedenkstenen te gaan maken, kunst-

werken waarbij kiezels en halfedel-

stenen gegoten worden in een soort 

beton. “Het pure, het optimistische 

en natuurlijke van stenen trok me 

aan. Hun duurzaamheid, de kleuren 

en vormen zijn perfect om mee te 

werken. Ik volgde een opleiding in 

Engeland: welke stenen wel en niet 

gebruiken, hoe leg je een patroon in, 

en hoe werk je met gewapend beton? 

Tussen allemaal stenenleggers die 

hun kunst wilden toepassen op plei-

nen en in kerken, was ik de enige die 

de techniek wilde gebruiken voor ge-

denkstenen. Daarna ging ik voorzich-

tig aan de slag, eerst voor vrienden en 

familie, daarna ook in opdracht. Want 

wat gebeurde er: de stenen trokken 

de aandacht van bezoekers van de 

Aanvankelijk bracht Ludy Kaptein 

haar compassie met mensen 

die een verlies lijden, in de praktijk 

als uitvaart- en rouwbegeleider. 

“Ik vond vooral het contact met de 

naasten van de overledene prettig, 

in de begeleiding en ondersteuning, 

maar zodra ik het over de financiën 

moest hebben, stond me dat bijna 

fysiek tegen. Dat was het dus niet 

voor mij, ik wilde me meer met het 

rouwproces bezighouden en besloot 

daarbij ook mijn creatieve kant te 

gaan gebruiken.”

Silent – Stones / Ludy Kaptein
Vroesenkade 12
3039 MJ Rotterdam
Telefoon: 010 - 265 02 57
Mobiel 06 - 110 484 95
E-mail: info@silent-stones.nl
Website: www.silentstones.nl
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plaats te gaan. De gang ernaartoe 

is er minder zwaar door geworden 

en soms zelf troostrijk. Dat is toch 

fantastisch?” Van de plaatsing van de 

steen maakt Ludy Kaptein een klein 

ritueel. “De nabestaanden zien de 

geplaatste steen als eersten. Ik nodig 

ze uit voor de ‘onthulling’ en maak 

er een soort ceremonie van, ik wil de 

tijd nemen voor het afscheid.” 

Een gedenksteen voor jezelf 
ontwerpen
Tot nu toe zijn het steeds de nabe-

staanden geweest die Kaptein bena-

derden een steen te willen maken. Zij 

zou ook graag mensen ontvangen die 

weten dat ze binnen enige tijd gaan 

sterven en zelf hun gedenksteen wil-

len ontwerpen. “Als een soort ‘verras-

sing’  en troost voor de nabestaanden. 

Ik wil er dan een boekje bij maken 

van hoe de steen, in samenwerking 

met de overledene, is ontstaan. Ook 

voor de nabestaanden.” 



Tom en Angela Wahle
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Zingen, een pleister op de wonde

Afleggersvereniging Neutraal 

Graan voor Visch 16105
2132 XG Hoofddorp

Telefoonnummers contactpersonen: 

Mevr. Johanna (Majopie) Plak: 010 - 467 51 15
Mevr. G. Meiland: 06 - 810 991 88
Dhr en Mevr. Redan: 010 - 466 91 52
Mevr. J. Wilsterman-Pique: 010 - 265 51 23

INFORMATIE

Ook zingen als je pas iemand 
verloren hebt? “Jazeker”, 

zegt Alphons van la Parra, 
voorzitter van de multiculturele 
‘Afleggersvereniging Neutraal’, 
“juist dan”. “Zingen, muziek, 
raakt mensen altijd. Het leidt ze 
af van het verdriet, ze uiten hun 
emoties, heel vaak zingen ze mee, 
en worden er zelfs wat vrolijker 
van. Want het zijn soms heel tref-
fende liederen die passen bij de 
overledene en in de sfeer van de 
rouwverwerking. We hebben ze 
daarop uitgezocht, want ze zullen 
op die manier ook de geest van de 
overledene helpen ‘over te gaan’.”

Rust
Een ‘koor’ van ten minste dertien 
leden van de aflegvereniging 
begeleidt de dode het leven uit. 
Ze komen zingen zo vaak de 
familie het wil. “In de dagen voor 
de begrafenis, tijdens de rouw-
visite, bij de begrafenis, soms 
acht dagen, en zes weken na het 
overlijden. De liederen helpen 
het verdriet een plekje te geven, 
het is een begin van rouwverwer-
king, nabestaanden kunnen de 
overledene gaan loslaten. Tijdens 
rouwvisite bijvoorbeeld geeft het 
de mensen een gevoel van rust, ze 
delen samen hetzelfde verdriet, 
het sterkt ze.”

Meeleven en je inleven
Alphons van la Parra en zijn moe-
der Johanna (Majopie-) Plak zijn 
de drijfveren achter de vereniging. 
Wilde de heer Van la Parra vele 
jaren geleden niks weten van het 
werk, nu is hij ‘hoofdbroeder’ (Gran 
brada): hij organiseert de begelei-
ding, houdt de gang van zaken in 
de gaten en bemiddelt als dat nodig 
is. “Ik heb zelf eerst mijn angst voor 
de dood moeten overwinnen, voor 
ik zover kwam dat ik ging meewer-
ken. Ik wist wel wat het inhield, 
want mijn moeder deed het werk al 
heel lang. Toen ik uiteindelijk ging 
‘meelopen’, merkte ik dat het me 
veel deed. Het opende m’n ogen, 
er werden dingen ontsluierd die 
ik niet kende, ik ging echt anders 
aankijken tegen de dood. En het 
zingen, de liederen, speelde daarbij 
een belangrijke rol. Het is bijzon-
der, en veelzijdig werk: een rituele 
bewassing verrichten, overledenen 
opbaren, nabestaanden ondersteu-
nen in hun rouw, liederen zingen. Je 
moet er flink wat sociale vaardighe-
den voor hebben, je moet kunnen 
meeleven en je inleven, stevig in je 
schoenen staan, anders kun je het 
niet aan.” 

Deze rituelen rond de dood 
mogen dan in de rouwcultuur van 
Creoolse Surinamers passen, ook 

Rituelen rond de dood zijn in de Nederlandse 
traditie aan de sobere kant. Zeker als je het 
vergelijkt met de manier waarop bijvoorbeeld 
Surinaamse Creolen hun doden uitgeleide 
doen. Leden van een aflegorganisatie doen de 
rituele wassing van de overledene en staan de 
nabestaanden bij in de eerste dagen van rouw. 
Onder meer door te komen zingen en eventueel 
advies gegeven.

Nederlandse mensen worden 
erdoor geraakt als ze ermee in 
aanraking komen. ”Als ze ons 
bijvoorbeeld hebben horen 
zingen, en de sfeer gevoeld 
hebben die daardoor ontstaat, 
verdwijnt het culturele 
verschil. Dan willen ze dat 
ook. En dat kan, we zingen ook 
Nederlandse liederen!” 

Alphons van la Parra en mevrouw Johanna Majopie-Plak

Dierenbegraafplaats Zevenhoven

Hogedijk 10
2435 NC Zevenhoven
Telefoon: 0172 - 40 83 40
Mobiel: 06 - 532 771 56
Fax: 0172 - 40 71 01
E-mail: 
info@dierenbegraafplaats.com
Website: 
www.dierenbegraafplaats.com
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* Bron: artikel van Monique Bedet in 
Trouw, 14 april 1994

Boekenkast of grafkist? Beide!

Online condoleanceregister

“Mensen die de boekenkast 

 luguber vinden, zijn denk ik 

niet gewend over de dood te praten.” 

Rademaker probeert met de kast/

kist de discussie op gang te brengen, 

de dood iets dichterbij te halen en 

die minder bedreigend te laten zijn. 

“Zoals je met anderen van gedach-

ten wisselt over een kind dat wordt 

verwacht, over opvoeding of relaties, 

zo zou je ook ongedwongen over 

de dood moeten kunnen spreken.” 

Niet alleen de overeenkomende 

vormen van kast en kist inspireerden 

Rademaker tot de boekenkast. Hij ziet 

ook de symboliek. Immers: kijk je bij 

iemand thuis in de boekenkast, dan 

lees je daarin vaak wie degene is die 

de boeken verzameld heeft. Het is 

vaak een afspiegeling van iemands 

leven. Een persoonlijker kist kun je 

dus bijna niet hebben*.   

Van boekenkast tot grafkist
De boekenkast is een smal rechtop-

staand, houten meubel. De boeken-

planken hebben een knik in het mid-

den, die maakt dat de boeken vanzelf 

tegen de wand rusten zodat boeken-

steunen overbodig zijn. De kast wordt 

doodskist door de boekenplanken 

Medeleven laten blijken bij het overlijden van 
een familielid, vriend(in) of bekende doet 
nabestaanden goed. Om het gemakkelijker te 
maken te reageren op een overlijden, biedt 
CUVO Uitvaartzorg online condoleren aan. 

Tot Slot. is een uitgave van 
Coöperatieve Uitvaartvereniging 
‘De Volharding’ U.A.

Postbus 71707

2507 BH Den Haag 

Tel.: 070 - 404 09 66

E-mail: info@cuvo.nl

Website: www.cuvo.nl 

Redactiesecretariaat n

Laan van Meerdervoort 65

2517 AG Den Haag

Redactie n

Atlin Sandvliet (hoofdredacteur),  

Arie de Jonge, 
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Carla van den Bergen
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Carla van den Bergen 
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Dialoog tekstbureau, Den Haag
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Tot slot.

Tot slot.

Ibis productvernieuwers

Californiëdreef 39 d
3565 BK Utrecht 
Telefoon: 030 - 666 82 96
Fax: 030 - 666 82 98
E-mail: info@ibisproduct.nl 
Website: www.ibisproduct.nl

Over afscheid nemen & verder leven r  nie s

naar voren toe uit de kast te trekken. 

De zeven planken vormen met elkaar 

precies het deksel van de kist, ze 

vallen met messing en groef in elkaar. 

Het deksel kun je elke dag een stukje 

sluiten door telkens een extra plank 

neer te leggen. De dode verdwijnt dan 

langzaam uit beeld. 

Afmetingen
Bent u nieuwsgierig? Ibis productver-

nieuwers heeft de boekenkastkist in 

het assortiment opgenomen. De kast/

kist is van ongelakt populierenmul-

tiplex. Binnenmaten zijn: l x b x h = 

200 x 55 x 33 (hoofdeind), 24 (voeten-

eind). Buitenmaten: l x b x h = 219 x 

77 x 39. Prijs gemonteerd: € 1178,- 

De dood komt niet na het leven, maar hoort er 
juist bij. Meubelontwerper Hans Rademaker 
bedacht daarom de boekenkastgrafkist: 
boekenkast tijdens je leven, grafkist als je dood 
bent. Luguber? Het is maar hoe je het bekijkt of 
wat je gewend bent.

Via de website
Nabestaanden van overledenen 

krijgen de mogelijkheid een online 

condoleanceregister te openen dat 

toegankelijk is via de website van 

CUVO www.cuvo.nl. Het condolean-

ceregister opent met een foto van de 

overledene plus de rouwkaart. Men 

heeft hier de mogelijkheid een reac-

tie te geven, die naar keuze openbaar 

is of alleen zichtbaar voor de familie. 

Bovendien is er de mogelijkheid deze 

site door te zenden aan bijvoorbeeld 

een kennis in Amerika, een oud-

collega of jeugdvriend die op deze 

manier ook op de hoogte gebracht 

wordt van iemands overlijden.

Beheer
CUVO beheert de site en stelt deze sa-

men. De site blijft een beperkt aantal 

dagen na het overlijden bereikbaar. 

Alle reacties worden na die periode 

door CUVO gedrukt, gebundeld en in 

een map aan de familie gegeven. 
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Jaap Schut

In de jaren zestig was het aantal rock & roll bandjes in Den Haag gigantisch. Volgens Jacques Senf waren er in die tijd wel 

vijftienhonderd. Bijna iedere straat had wel een bandje. Eén van die vele bandjes was gedurende de periode 1960-1965 ‘The 

Explorers’.

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

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

Bij de oprichting was Dick Par-
levliet de slaggitarist en Goos de 
Klerk de drummer. Later werd de 
volledige bezetting: Henk Schelle-
vis op sologitaar, René Metman op 
basgitaar, Gerard van der Klaauw 
op slaggitaar, Henk Blok op slag-
gitaar, Cor Buitendijk op de drums, 
Martin Huntman op elektronisch 
orgel, en Ben Roldaan als zanger.

Drukkerij De Swart

Het repeteren vond plaats in druk-
kerij De Swart (toen nog gevestigd 
in de Oude Molstraat). Vijf van de 
bandleden waren daar werkzaam. 
Het feit dat The Explorers weke-
lijks aan de bak moesten, geeft aan 
dat zij zich in de mêlee van bandjes 
goed konden handhaven.
Het instrumentarium was van 
‘levensbelang’. De Dynacord, 
waarmee allerlei effecten werden 
bereikt, is daar een goed voorbeeld 
van. Enigszins pathetisch werd dat 
stukje techniek de ‘ziel’ van de 
band genoemd. Nóg een pluspunt 
uit die tijd, was het bezit van 
een Philicorda; een van de eerste 
elektronische orgeltjes, die zeker 
niet behoorde niet tot de standaard 
uitrusting in die tijd. 
Bas van de Rest uit het Westeinde 
was hun hofl everancier . as later 
kwam Servaas uit de Schoolstraat 
in de picture. Bepaald niet onbe-
langrijk was, dat men op afbetaling 
de instrumenten kon kopen.

De Drie Stoepen

The Explorers speelden veel op 
bruiloften en partijen, maar ook 
allerlei verenigingen maakten 
dankbaar gebruik van hun enthou-
siaste verschijnen. Soms waren er 
highlights zoals optredens in: De 
Drie Stoepen aan de Prinsegracht 

71 - 73, een legendarisch ‘Volksge-
bouw’ trouwens uit de geschiedenis 
van de Haagse arbeidersbeweging 
– hoewel van oorsprong twee 
prachtige patriciërswoningen die tot 
1918 behoorden aan de bewoon-
ster de Baronesse van Hardenbroek 
van Bergambacht en de Arnhemse 
eigenaar Baron van Palland.
En verder werd er opgetreden in het 
sowieso volkse zalencomplex Ami-

citia aan het Westeinde, samen met 
de toen zeer bekende ‘Spelbrekers’.

Plectrum kwijt 

In Circus Boltini op het Malieveld 
werden optredens verzorgd in de 
leeuwenkooi waar ook nog een op-

merkelijk voorval plaatsvond. Toen 
na een optreden alle apparatuur uit 
de  leeuwenkooi was gehaald bleek 
dat slaggitarist Gerard van der 
Klaauw zijn plectrum kwijt was en 
ging hij weer terug de leeuwenkooi 
in om zijn kostbare kleinood tussen 
het zaagsel te zoeken. Tegelijkertijd 
werden de leeuwen al opgedreven 
richting leeuwenkooi. Een aantal 
lilliputters, destijds ook nog een 
geaccepteerde attractie, doordrong 
Gerard ervan om tijdig benen te 
maken.
Het enthousiaste optreden van The 
Explorers zorgde ervoor dat er een 

heuse fanclub werd opgericht. Het 
toenmalige feestzaaltje Modern  
aan de Van Ostadestraat was een 
soort thuishonk voor de optredens 
voor deze fanclub.

Met de Kever

Het vervoer van de band vond 
plaats met een gewone Volkswagen 
Kever. Na het verwijderen van 
‘overbodige’ banken, was het altijd 
basgitarist René Metman die het 
voor elkaar kreeg om álle instru-
menten in deze Kever te herbergen 
– een vaardigheid die toch een 
zeldzaam stereometrisch talent 
vereiste. 

Geen Hamburg

In 1965 kon de band een contract 
krijgen om gedurende één jaar 
optredens te gaan verzorgen in 
Hamburg. Maar dan moest wel de 
apparatuur worden vernieuwd om 
daarmee op een semi-professionele 
wijze door te kunnen gaan. Dat zou 
elk bandlid op voorhand 1.500 gul-
den hebben gekost ter investering. 
Een beetje veel in die tijd. Boven-
dien zouden de heren hun dames 
in Nederland moeten achterblijven. 
Een heikel punt. Huisje-boompje-
beestje won het  van de verleiding, 
kortom: het avontuur ging niet 

door. En het was genoeg geweest. 
De band werd ontbonden en een 
ieder ging zijn eigen weg.

Weerzien

Máár ... dankzij internet vonden de 
oud-bandleden van The Explorer 
na 44 jaar weer contact met elkaar, 
wat resulteerde in nu alweer twee 
reünies. In september 2009 zal 
alweer de 3de  reünie worden 
gehouden. 
Dit keer willen de bandleden er ook 
graag fans van weleer bij betrek-
ken. Hoorde u daar destijds bij en 
heeft u er zin in, neem dan contact 
op via de website die inmiddels op 
het net is te vinden:  www.theex-
plorers.info

In de leeuwenkooi van Circus Boltini

Rock & Roll band The Explorers

- En met deze perfecte rock ‘n roll look maakten ze in de jaren ‘60 indruk -

- The Explorers met hun circusact bij Boltini -

- The Explorers, 44 jaar later nog steeds het rock ‘n rollen niet verleerd -

- Gesigneerde albumpagina -
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SCHROEDER 
KRINGLOOP HOLLAND

I
n vijftien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

SCHROEDER 
DIENSTENWINKEL 

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs 

en voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde 

klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U 

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

met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

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

gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een 

Ooievaarspas.

*   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 stuk is. 

*  schoonmaakwerk. 

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

winkels terecht. 

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Mensontwikkelbedrijf

✁

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

50% KORTING

OP AL UW AANKOPEN 

OP DE ONDERDELENZOLDER VAN 

ONZE WINKEL BADHUISSTRAAT

Geldig tot 31 oktober 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

www.simonisvis.nl

Verse kleine

Schol
per kilo

3 kilo €9,98

Stuntaanbieding
€3,50

Kapsalon Geesiena 
voor Dames & Heren haarmode

Wij zijn al 30 jaar een zelfstandige onder-
neming in Huize Eijkenburg en j.l geheel 
verbouwd.
U bent van harte welkom voor ieder ge-
wenste haarbehandeling, wij hanteren 55+ 
prijzen voor alle behandelingen.
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 
09.00 uur tot 16.00 uur.
 
Kom vrijblijvend langs en profi teer van onze 
scherpe prijzen,
 
Kapsalon Geesiena
Huize Eijkenburg
Kruisbessenstraat 12 Den Haag
tel: 070-7507262

 
 
 
 
 
 
  

 
Zondag 20 september 

11:00 tot 18:00uur 
 
Met: 
 
 
 

Julialaantje 24/26 2283 TB Rijswijk



Misschien wist u wel helemaal niet dat 
er een consultatiebureau voor senioren 
bestond. Of hebt u geen idee wat u er 
zou moeten zoeken. Welnu, u kunt er 
terecht voor tests en een gesprek over 
alles wat met uw gezondheid te maken 
hebt. U kunt er tips en advies krijgen 
over goed en gezond leven. U kunt er 
uzelf laten ‘doormeten’ om eens te zien 
hoe het vanbinnen gesteld is. U kunt er 
vragen stellen die u bezighouden. En 
het mooie is: dit is allemaal helemaal 
gratis.

‘APK-keuring’

Misschien zijn er wel eens zaken in uw 
gezondheid waarvan u denkt: daar zou 
ik wel eens meer over willen weten, 
of met iemand over willen praten. Er 
komt diabetes voor in uw familie, of 
een hoog cholesterolgehalte. Niet iets 
om direct mee naar de huisarts te gaan, 
maar toch iets wat u bezighoudt of 
onzeker maakt. Of u zou juist wat meer 
tijd willen hebben om over een vraag of 
een klacht te praten. In al die gevallen 
is het consultatiebureau voor senio-
ren de ideale plaats. ‘Bij ons kunnen 
mensen van 60 jaar en ouder hiervoor 
zonder verwijzing terecht,’ vertelt 
verpleegkundige Corine Kleijburg van 
het consultatiebureau voor senioren 
van Florence. ‘Als ze bellen met ons 
cliëntencontactcentrum, maken we een 
afspraak. En dan nemen we een uur de 
tijd om van alles te bespreken.’

Na het maken van de afspraak krijgt u 
een brief thuis met een korte samen-
vatting van het aanstaande bezoek en 
een vragenlijst over uw gezondheid. 
U, de bezoeker, bepaalt echter mede 
waarover het gesprek op het consulta-
tiebureau zal gaan.
Standaard worden er altijd enkele 
testjes afgenomen: bloeddruk, cho-
lesterol, glucose, gewicht en lengte 
worden gemeten om te kijken hoe uw 
algemene lichamelijke conditie is. ‘Een 
bezoekster van ons consultatiebureau 
noemde het ooit “een APK-keuring van 
mijn gezondheid”, en dat is misschien 
wel een aardige omschrijving,’ vertelt 
Corine Kleijburg. ‘Daarna lopen we 
samen de vragenlijst door. De bezoeker 
kan daarbij van alles vragen; en wij 
kunnen tips of advies geven.’

Preventief

Besproken wordt bijvoorbeeld hoe het 
staat met eten, slapen, uw geheugen, 
contacten, buiten komen. Dat gaat alle-
maal in een ontspannen en persoonlijke 
sfeer en een knusse omgeving. Er zit 
op het consultatiebureau niet iemand 
met een computer tegenover u, maar 
iemand met oren, ogen en een mond 
en een ko e koffie voor u . et is dus 

de ideale gelegenheid om eens iets te 
vertellen wat u op uw lever hebt, of 
eindelijk eens die vraag te stellen die al 
een tijdje in uw achterhoofd ‘spookt’.

et consultatie ureau komt nooit in 
de plaats van uw huisarts. ‘Wij geven 
geen behandeling,’ vertelt Corine 
Kleijburg. ‘Daar is de huisarts voor. 
Wij brengen iemands gezondheid en 
gewoonten in kaart en geven daar 
advies en informatie over.’ Dat advies 
is vooral preventief bedoeld: hoe kunt 
u gezond leven, hoe kunt u uw eigen 
welzijn in de hand houden en hoe kan 
worden voorkomen dat u met ziekte of 
beperkingen te maken krijgen? Verder 
kennen de medewerkers het woud aan 
instellingen binnen de gezondheids-
zorg. ‘We kunnen dus altijd op een pas-
sende manier doorverwijzen,’ vertelt 
Corine Kleijburg. ‘Met een folder of 
een telefoonnummer van bijvoorbeeld 
een diëtiste.’

Klachten

Wat voor zaken komen er zoal aan de 
orde op het consultatiebureau? Laten 
we eens man en paard noemen om u 
een idee te geven. Onder ouderen komt 
veel overgewicht voor. Ook een hoge 
bloeddruk is een bekend verschijnsel. 

Ouderen hebben verder nogal eens last 
van incontinentie en obstipatie (ver-
sto ing . iet iets om direct mee naar 
de huisarts te hollen, maar wel lastig. 
Een reuze prettig idee dat er dan een 
instelling is waar u over diverse zaken 
wel kunt praten, en er tips en advies 
over kunt krijgen!
Dat geldt trouwens ook voor gevoelens 
van eenzaamheid, of psychische klach-
ten waardoor u emotioneel in de knoop 
bent geraakt. Misschien iets met uw 
kinderen, of wellicht uw ouders die nog 
in leven zijn en u veel zorgen baren. 
Niet iets om mee rond te blijven lopen!

Praktische informatie

et consultatie ureau is helemaal 
gratis, dankzij subsidie. Florence heeft 
zelfs plannen voor uitbreiding met 
nieuwe locaties.

oe dan ook  u kunt nu al terecht i  
de consultatiebureaus voor senioren 
in Verpleeghuis Loevestein aan de 
Loevesteinlaan , Den aag, en in 
de Zorgwinkel Voorburg, Koningin 
Julianalaan 40-41.
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak kunt u bellen met het 
cliëntencontactcentrum van Florence: 

   .

ACTUEEL

Consultatiebureau Florence voor senioren, gratis voor iedereen 

Stel uw vragen en check uw gezondheid

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

Maandag 21 september: 

start verhalentafel 

‘Rondje om de kerk’

e t u herinneringen aan het kerkle-
ven in Den aag vanaf ca.  an 
de Verhalentafel kunt u die samen met 
andere aagse senioren verzamelen, 
met behulp van eigen documenten, 
voorwerpen en foto’s. De verhalen 
worden vastgelegd op een luister-cd of 
in een boekje. Ook wordt een bijdrage 
geleverd aan een tentoonstelling in het 

aags istorisch Museum en kri gen 

de verhalen een plaats op www.haag-
seherinneringen.nl. De Verhalentafel 
vindt plaats op maandagmiddagen van 
14.00 tot 16.00 uur, in de Centrale 
Bibliotheek aan het Spui 68 (verdie-

ing . et com lete rogramma 
vindt u op de nieuwspagina van www.
cipo.org. Deelname is gratis, maar: 
wél even van tevoren aanmelden! Bel 

eleen e l  van de i liotheek Den 
aag, tel.     , of e-mail 

naar h.h.hebly@dobdenhaag.nl.

Dinsdag 22 september:

Creatief met muziek

Start van een cursus van elf bijeen-
komsten door VÓÓR Welzijn. U 
maakt kennis met de muziekgeschie-

denis, herkennen van muziek en 
muziekspelletjes. Ook voor mensen 
die weinig ervaring hebben met 
muziek. Wijk- en dienstencentrum De 

enne erg, ramstraat , kosten  
,- en met oievaars as  ,-. Meer 

informatie en aanmelding  De en-
ne erg, tel.   .

Zaterdag 26 september:

Ooievaars Kunst- en 

Cultuurdagen

Een kunst- en cultuurfestival voor 

iedereen, maar vooral voor Ooievaars-
pashouders. Met workshops, een ge-
zellig terras, podiumoptredens en een 
kunst- en cultuurmarkt. aagse o-
geschool, ohanna esterdi k lein  
achter S-station ollandse S oor , 

. - .  uur, toegang gratis  

Alle informatie vindt u op www.ooie-
vaarsdagen.nl, bel 780 13 68 of kijk in 
de agenda op www.cipo.org voor het 
workshopprogramma.

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

INFORMATIE:

Voorlezen uit Oeroeg?

In oktober en november vindt de jaar-
lijkse actie ‘Nederland leest!’ plaats. 
Dan staat een boek centraal waarover 
in heel Nederland wordt gesproken. Dit 
aar is dat eroeg  van ella aasse, 

over Nederlandsch-Indië en vriend-
scha . cht een aags onderwer  

i dens een voorleesestafette in aagse 
zorgcentra zullen vrijwilligers in teams 
van twee aan geïnteresseerde ouderen 
voorlezen uit ‘Oeroeg’ en er met hen 
over in gesprek gaan. CIPO en de 
Openbare Bibliotheek organiseren deze 
estafette van  okto er tot  novem-
ber. En zoeken daarvoor nog voorlezers 
met ervaring   kri gt o   se tem er 
in de Bibliotheek Statenkwartier een 
masterclass onder leiding van erman 
Kakebeeke, voormalig hoofdonderwij-
zer. Belangstelling? U kunt zich vóór 

 se tem er aanmelden i  eleen 
e l  van de i liotheek,

tel.     .

Seizoen 2009-2010 
van de 50+ Bios 

et seizoen -  van de L S 
BIOS is geopend. In Pathé Buitenhof 
kunt u elke maandag om 15.30 uur en 
dinsdag om 13.30 uur, dus in alle rust 
en een onts annen sfeer, naar to films 
als orth  northwest itchcock , 
de stationsromance Brief encounter, 
Oscarwinnaar Slumdog millionaire, 

lint astwoods ran orino of het 
vrolijke Mamma mia! Per maand draait 
de L S S twee films gedurende 
twee weken (uitgezonderd de kerst-
vakantie . ntree ri s  slechts  ,  
inclusief koffie met iets lekkers. nfor-
matie  de ath li n, -   ,  
.min. . f ki k o  www.ci o.org voor 

het complete programma! 

Vroeger gingen we als baby, 

peuter of kleuter aan de hand 

van moeder naar het consulta-

tiebureau. Sommigen hebben 

daar misschien niet zulke goe-

de herinneringen aan: mensen 

in enge witte jassen en strenge 

adviezen voor moeder. Vergeet 

dit alles als u verder leest. Hier 

gaat het over een consulta-

tiebureau dat het heel anders 

doet: dat voor senioren.

www.cipo.org
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Van de straatnamen, die zijn 
samengesteld uit meisjesnamen en 
het woord land zegt men wel dat 
zij naar de koeien van die boerderij 
vernoemd zijn of naar de zusters 
van de laatste boer. Een aardige 
verklaring, maar helaas niet waar. 
Het was juist de schrijver F. Bor-
dewijk die betrokken is geweest bij 
deze straatnaamgeving.

Nieuwbouw en koeien

“Mijn ouders woonden eerst op 
de Maartensdijklaan, maar dat 
huis werd al snel te klein met twee 
kinderen, Mariahoeve was op dat 

moment dé nieuwbouwwijk van 
Den Haag. Mijn vader kreeg daar 
een vierpersoonswoning aangebo-
den en twijfelde geen moment!
“Wat mij is bijgebleven is dat 
Mariahoeve een hele rustige wijk 
was met veel groen. Vanaf de 
achterkant van ons huis keek je zo 
op de koeien, dat was eigenlijk heel 
bijzonder voor een stad. Dat zie je 
nu niet meer”.

Voetbal en slootjes

Rob vermaakte zich na schooltijd 
vooral met voetballen, maar ook 
het vele water had een bijzon-
dere aantrekkingskracht. “Met 
mijn vriendjes ging ik dan slootje 
springen, iets wat regelmatig 
verkeerd afl ie . oals die keer in 
mijn zondagse pak, toen ik sprong 
niet over, maar midden in de sloot. 
Van kop tot teen onder de kroos. En 
vissen deden we ook, in de grote 
vijver in Marlot. Die zat barstens 
vol met voorns, maar ik ving nooit 

wat!” Iets wat je niet verwacht met 
iemand met de achternaam Visser, 
maar dit terzijde.

Makado Centrum

De wijk veranderde in rap tempo en 
begin jaren zeventig begon men aan 
de bouw van het Makado Centrum, 
iets wat Rob en zijn vriendjes weer 
nieuwe avonturen liet beleven.
“Op het moment dat wij de bouw 
van het winkelcentrum in de gaten 
kregen, vonden wij daarin een 
nieuw speelterrein. Vanzelfspre-
kend was dat verboden gebied, 
maar dat boeide ons niet, het was 
tenslotte veel interessanter als vis-

sen. Van de planken die daar lagen 
bouwden wij fantastische hutten. Ik 
had nu achteraf graag de gezichten 
van die bouwvakkers nog eens wil-
len zien als ze ’s ochtends ineens 
complete hutten zagen staan!” Rob 
veert op en vervolgt zijn verhaal 
met groot enthousiasme. 
“Toen het winkelcentrum klaar was 
had je daar dat prachtige parkeer-
dek, met een geweldige afrit, daar 
gingen we om het hardst met de 
fi ets vanaf. Da s n keer wat min-
der afgelopen, een vriendje ging 
halverwege onderuit en belandde in 
het ziekenhuis. Was voor ons gelijk 
einde oefening parkeerdek!”

SV Duinoord

Het uitzicht van het achterbalkon-
netje aan het Catharinaland zou 
ook veranderen; de koeien maakten 
plaats voor voetbalvereniging SV 
Duinoord, die zich daar op 31 
augustus 1968 vestigde. “Wederom 
hadden we een nieuwe speelplek, 
het voetbalveld. Na schooltijd 
klommen we over het hek en dan 
was het hele veld van ons. Dat von-
den we veel beter dan al die koeien!
Rob doorliep de middelbare school 
en na zijn militaire dienst begon hij 

zijn carrière bij een grote verze-
keraar. Pas op 27-jarige leeftijd 
verliet hij zijn ouderlijk huis en dus 
ook zijn geliefde Mariahoeve. Hij 
trouwde en samen met zijn vrouw 
betrok hij een huis aan de Erme-
lostraat. i  kregen drie kinderen 
en Rob klom uiteindelijk op van 
loopjongen tot seniormedewerker. 
Met veel plezier kijkt hij terug naar 
zijn jeugd in Mariahoeve, een plek 
waar de koeien nooit meer zullen 
loeien!

Het is begin jaren zestig wanneer Rob Visser, verzeke-

ringsmedewerker van beroep, met zijn ouders en zus 

verhuist naar het Catharinaland in de wijk Mariahoeve. 

Een wijk waarvan de naam herinnert aan de boerderij 

Mariahoeve. 

Terug naar… Mariahoeve met Rob Visser

Terug naar...
- Het fraai gelegen complex aan het Isabellaland van de 

SV Duindorp, dat in 1968 in gebruik werd genomen en 

dat in 2008 noodgedwongen werd verlaten. Bekende uit-

spraak over SV Duinoord was altijd : “Het enige café met 

twee voetbalvelden” Kan je nagaan hoe gezellig het daar 

altijd was op Isabellaland! Aldus meldt de leuke website 

www.dehaagsevoetbalhistorie.nl.-

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Voor fl inke knallen hadden we in 
de jaren vijftig geen jaarwisse-
ling nodig. Een paar rode rolletjes 
klappertjes à vijf cents per stuk 
volstonden het gehele jaar door. Die 
rolletjes deed je normaal gesproken 
in een speelgoedpistool. Maar wij 
waren niet normaal. Dat kregen we 
tenminste steeds te horen van onze 
ouders en onderwijzers. Dus we 
verknipten die rol, legden de klap-
pertjes zo goed en zo kwaad als dat 
ging op een stapeltje op een steen 
en sloegen er dan hard op met een 
hamer uit de gereedschapskist van 
iemands vader. Béng! Als je geluk 
had ging een en ander gepaard met 
een steekvlam. Gevaarlijker tuig 
maakten we van twee grote bouten 
die we met het schroefdraad tegen 

elkaar aan bevestigden met één 
moer in het midden en fl ink wat 
slijpsel van luciferkoppen ertussen. 
De kunst was om de bouten aan te 
draaien totdat er enige (vooral niet te 
veel) weerstand optrad, de hele zaak 
omhoog te gooien en te bidden dat 
het geval loodrecht op de straatste-
nen zou neerkomen. Whamm!!! Het 
aantal doden en gewonden viel in de 
praktijk gelukkig nogal mee. Inplaats 
van omhoog te gooien konden we 
die bouten ook aan een lus van touw 
bevestigen waarme we het hele geval 
met gevaar voor eigen leven tegen 
een verticale muur sloegen. 
Ik geloof niet dat het verstandig is 
herinneringen op te halen aan het 
vuurwerk dat we voor de jaarwisse-
ling zelf maakten. Maar in ieder ge-

val was het toen handig om te weten 
dat de apotheker wèl kalium-chloraat 
verkocht als je zei, dat het was voor 
je tante die keelontsteking had. Met 
zelfgemaakt buskruit en salmiak-
poeder maakten we rookbommen 
waarmee we de trams op de Laan 
van Meerdervoort ter hoogte van het 
Kamperfoelieplein vaak een kwartier 
of langer konden doen halteren.
Genoeg oorlogsgeweld. Terug naar 
huis. Daar deed moeder, zoals zojuist 
nog opgemerkt, de was alsof er 
niets aan de hand was. Met Castella 

i voor eeld. onder wasmachine. 
Maar met teilen, wasborden en wrin-
gers. In het laatste spoelwater hing 
ze een zakje blauw. Meestal kwam 
dat van de fi rma eckitt  olman, 
Australia (Ltd). Een zakje Reckitt’s 

blauw. Bij gebrek aan een bleek kon 
je met dat zakje de was op driehoog 
toch bleken. Het laaste zakje blauw, 
ook wel poppetje blauw genoemd, 
is in 2004 gesignaleerd bij een vesti-
ging van de Spar in Noord-Holland.
Verder was er Crack-Free. Geen 
gratis cocaïne, zoals de naam doet 
vermoeden maar ook iets met de was. 
Mevrouw Pasgeld, wier geheugen 
haar op het punt van de nostalgi-
sche schoonmaak nimmer in de 
steek laat, weet dat Crack-Free iets 
te maken had met het ontkreuken 
van de was, dan wel het kreukelvrij 
strijken van het wasgoed. Iets, dat 
nu geheel in de functieknoppen van 
de huidige was- en droogmachines 
is ingebouwd. Maar toen zei ene 
‘mevrouw Crackfree’ in advertenties 

in weekbladen iedere week weer wat 
anders maar nooit iets slechts over 
dit wondermiddel. 
En voor de vaat had je natuurlijk 
Lodaline. n literfl essen. D t was 
voor een tien-jarig jongetje wel weer 
interessant. ant in die fl essen zaten 
plastic onderdeeltjes van model-

oot es en vliegtuig es. Met n fl es 
Lodaline deed een gemiddeld gezin 
ongeveer zes aar. odat er naar mi n 
weten nooit iemand in is geslaagd 
een compleet bootje of vliegtuigje te 
maken.

Ook last van Kleine Nostalgie? Meld 
het aan julius.pasgeld@deoudhage-
naar.nl 

Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en 

vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Explosies en schoonmaakmiddelen
Voor 10-jarige jongetjes zoals ik kwamen meisjes in de jaren vijftig van een andere 

planeet. En moeders hadden we niet eens. Ja. Thuis. Om aardappelen te schillen en de 

was te doen. Maar voor ons lag de wereld op straat.

- e achterzijde van een  atblok aan het 
Catharinaland in de jaren zestig (Foto: 

Dienst Stadsontwikkeling) -

- De oude boerderij Mariahoeve aan de 
Bezuidenhoutseweg waarnaar 

de nieuwbouwwijk is vernoemd, 
gefotografeerd in 1957. -

- Ballonoplating tijdens de tweede 
fase van de bouw van het Makado-

winkelcentrum in 1973 (Foto: Haagsche 
Courant) -



Daarna door de poort met het op-
schrift Meer en Bosch. Omdat het nog 
vroeg is en Din en Dem graag wat 
van de omgeving willen zien beslui-
ten ze het landgoed te verkennen. Het 
is weliswaar geen Teutoburgerwoud 
maar je kunt er toch al gauw een uur 
in ronddwalen. Het is een prachtig 
natuurgebied net even buiten het cen-
trum. Ook makkelijk te bereiken met 
openbaar vervoer (tramlijn 3). Din 
maakt foto’s van bomen in de wind, 
van pronte naaktslakken, van een 
bijna wegwaaiend eekhoorntje en een 
verdwaalde veldmuis. Op een zware 
in het water van het meertje liggende 
boom klappert een aalscholver wild 
met zijn vleugels. En Dem is zoals 

altijd op zoek naar mierencolonnes. 
De dames hebben het ondanks hun 
hoge hakken en strakke rokjes reuze 
naar hun zin in het bos maar na drie 
kwartier besluiten ze dat de maaltijd 
ruimschoots is verdiend. 

Ze gaan de mooi gelegen boerde-
rij binnen en worden bij de deur 
verwelkomd door de gastheer die de 
jassen aanneemt, hen een tafel wijst 
en vervolgens vriendelijk verzoekt de 
respectievelijke mobiele telefoons uit 
te zetten om zo ongestoord en in alle 
rust van de komende maaltijd te kun-
nen genieten. “Maar als je bereikbaar 
moet zijn,” werpt Din, die dadelijk 
een ruime keus aan noodscenario’s voor ogen heeft, er tegen in. “Dan 

staan wij en onze telefoon geheel tot 
uw beschikking,” zegt hij vriendelijk. 
Een beetje lacherig maar het volstrekt 
met hem eens zetten de dames hun 
telefoons uit.  En ja, het blijkt een 
uitstekende gedachte. Zonder op te 
schrikken van de opdringerige rinke-
lingen aan eigen of andere tafeltjes 
kan Dem deze keer zonder morsen 
haar soep eten. 
Wat willen de dames drinken?
De gastheer, net als zijn collega’s 
gekleed in een wijnrood hemd op 
zwarte broek, kleuren die mooi alter-
neren met het interieur, de warm rode 
plavuizen tegenover het witte linnen 
op de tafel, maakt hen wegwijs op de 
wijnkaart. Din kiest een Chileense 
Chardonnay volgens de gastheer een 
goede keuze en Dem wil een lekkere 
volle rode Medoc, Preuillac 2003. 
Beide zijn uitstekend en welverdiend 
na de omzwervingen in het bos. 

Comfortabele zit

De stoelen zijn hoog en zitten com-
fortabel. De kaart wordt bestudeerd 
en Din vindt ogenblikkelijk iets van 
haar gading. De paté van de chef 
met huisgemaakt zoetzuur. En als 
hoofdgerecht gegrilleerde Hollandse 
kalfsribeye met dragonjus. Voor 
Dem staat alleen een vegetarisch 
voorgerecht op de kaart. “Waarom 
staan er bij de hoofdgerechten wel 
vlees en visgerechten op de kaart en 
geen vegetarische,” vraagt Dem. En 
dan komt een heel onbevredigend 
antwoord. “We zijn geen vegetarisch 
restaurant mevrouw, maar de kok zal 
ongetwijfeld iets naar uw zin kunnen 
klaarmaken.”
 “Waarom bent u alleen voor vlees en 
viseters zo voorkomend om hun een 
keuze aan te bieden? Als u het niet 

nodig vindt een vegetarisch gerecht 
op de kaart te zetten dan gaat u er 
vanuit dat we of niet bestaan of te 
verwaarlozen zijn,” zegt Dem. “U 
bent toch een restaurant voor alle 
soort gasten.” Ze is door de wande-
ling in een strijdvaardige stemming 
en bestelt recalcitrant meteen een 
nieuw glas wijn. 
De ober knikt en zucht. Zou hij nog 
nooit een vegetariër in levende lijve 
hebben gezien?

Overigens blijkt de kok heel goed in 
staat een hoofdgerecht zonder vlees 
of vis te kunnen bereiden. Toch, Meer 
en Bosch, is dit een zwaktebod. Neem 
een voorbeeld aan de meeste eethuis-
jes in het centrum die zich moeiteloos 
aangepast hebben aan de nieuwe 
trend en zelfs meerdere vegetarische 
gerechten aanbieden. 
De ober brengt de amuses. Voor Din 
een mini Waldorffsalade en voor 
Dem een hapje tomaat met waterbuf-
felmozarella. De amuse voor Dem is 
precies goed maar de mini Waldorff-
salade van Din is zo koud dat ze niet 
kan vaststellen waar het naar smaakt. 
Wel wordt er heerlijk warm brood 
op tafel gezet en de voorgerechten 
worden geserveerd.
Din is lyrisch  over de volle smaak 
van de paté, het licht zoetzure sausje 

dat de smaak van elk ingrediënt per-
fect tot zijn recht doet komen.
Dem had haar oog laten vallen op 
de kruidige soep van tomaten met 
dragonroom en de soep is meer dan 
goed constateert ze tevreden.
Ook Din gaat nu over op de Preuillac. 
Al drinkend kijken ze op hun gemak 
ongegeneerd rond. Het oog valt 
verbaasd op de bar met zijn blauwe 
licht en de barkrukken in de vorm 
van sorbetglazen. “Hoe krijg je het 
verzonnen, wat zonde van de ruimte,” 
zegt Dem. Maar zoals altijd is Din 
milder in haar oordeel na een paar 
glazen wijn. “Smaken verschillen nu 
eenmaal,” zegt ze vergevingsgezind.
Intussen is het hoofdgerecht gear-
riveerd. De kalfsribeye is precies 
klaargemaakt op de manier die Din 
lekker vindt: rosé. Het vlees is al 
voorgesneden en dat ervaart ze als 
service. Naast de malse hapjes vlees 
in een strelende dragonjus ligt een 
groentemelange van courgette, auber-
gine, rode en gele paprika en ui. Drie 
ronde aardappelkroketjes comple-
menteren het geheel.

Een tevreden vegetariër

Dem krijgt de schotel die de kok voor 
haar bedacht heeft. Lekkere dunne 
sliertpasta met even licht gestoofde 
cantharellen en champignons. Heel 
lekker. De kok zou zich niet hoeven 
te schamen om dat op de kaart te zet-
ten. Hij kan het wel!
Als nagerecht kiest Din, net terug-
gekeerd van een wijnproeverij in 
Maastricht, spontaan de Limburgse 
aardbeien met vanille ijs en likeur-
room en Dem kiest de crème brûlée 
van tonkabonen met vanille ijs. Een 
lichte zoete afsluiting van een lekker, 
prikkelend, goed smakend diner.

i  de koffie, die ze als afsluiting 
bestellen wordt een heerlijke bonbon 
geserveerd.
Tevreden verlaten de dames Meer en 
Bosch. Ze vonden het een prettige 
avond, vriendelijke bediening in een 
plezierige ambiance. Een aanrader.
De rekening bedroeg € 116,00.

Naast “klassieke favorieten à la carte” 
serveert het restaurant “Diner en 
Lunch keuzemenu’s” voor € 36,50 (3 
gangen) en € 45,50 (4 gangen).
De taverne heeft een overzichtelijke 
website waarop in drie talen menu, 
wijnkaart, route en informatie voor 
groepen te vinden is, naast foto’s en 
geschiedenis. www.meerenbosch.nl
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De kok kan het wel 
in Meer en Bosch 
Windkracht acht. Toch scheurt de scooter door het jachtige Den Haag met Din 

als een roerganger van stavast aan het stuur en Dem in de luwte achterop, 

richting Landgoed Meer en Bosch aan het eind van de Laan van Meerdervoort. 

De bestemming van vanavond: Taverne Meer en Bosch, Heliotrooplaan 5. De 

ligging is prachtig. Voor de ingang is ruime onbetaalde parkeergelegenheid. 

Dem 

&

Din

uit eten

De Romeinen kwamen er al graag
Het Segmeertje op het landgoed Meer en Bosch dateert al van voor de jaartelling. 
De duinvallei Segbroek (voor het eerst als zodanig bekend in de 13de eeuw) was 
een moerassig gebied, waar zich niettemin toch al heel vroeg veeboeren, vissers 
en jagers vestigden. In de Romeinse tijd was het er al tamelijk druk, er liep een 
zogenoemde heerweg door het gebied richting Valkenburg, voor militair en 
handelsgebruik. 
Een landgoed, met ruwweg de contouren zoals we die nu nog kennen, werd Meer 
en Bosch pas in de 17de eeuw. 
Bekend is dat het Segmeer-
tje, waar de Romeinen al 
gebruik van maakten, in 1606 
werd gekocht door Maarten 
Adriaanszn. van der Voort, om 
het te exploiteren als visgrond. 
Hij liet een fraaie oprijlaan 
aanleggen, naar de plek waar 
hij zijn villa had gedacht. 
Maar het kwam er niet van, er 
verschenen wel wat mooie siertuinen en vijvers. In 1712 ging het bezit van Meer 
en Bosch voor 7.150 gulden over op Johan Arent jonkheer Van Cats. De toen al 
gebouwde boerderij, waarin nu de taveerne is gevestigd, werd door hem verder 
uitgebouwd tot een herenhuis. Zijn tuinen werden in barokstijl aangelegd en ver-
der in cultuur gebracht, al werden ze in de eeuwen daarna steeds weer veranderd 
volgens de op dat moment heersende smaak. Rijke Hagenaren lieten in de 17de 
en 18de rondom Den Haag tal van landgoederen aanleggen;’s zomers woonden 
ze daar, om aan de drukte van de stad en de stank van de grachten te ontvluchten. 
Ze jaagden er en ontvingen er visite.

Natuurlijk belangrijk

Door de aanleg van de Atlantikwall in WO II en door de Haagse stadsuitbreiding 
is het landgoed Meer en osch niet meer zo groot als vroeger, er ging een flink 
stuk verloren. Maar het landgoed is nog steeds van bijzonder cultuur historisch 
en vooral ook natuurlijk belang. Het maakt deel uit van de stedelijke ecologische 
hoofdstructuur, wat wil zeggen dat het een belangrijke schakel is voor het behoud 
van talrijke planten- en diersoorten. Er komen bijvoorbeeld tientallen soorten 
stinzenplanten voor.
In 1919 werd Meer en Bosch opengesteld als openbaar groengebied, toen het 
nog onderdeel uitmaakte van Loosduinen, dat van 1811 tot 1923 een zelfstandige 
gemeente was – met een enorm grondgebied trouwens dat reikte van Monster en 
Wateringen tot aan de Beeklaan in het huidige Den Haag. Maar het verdriet van 
Loosduinen, dat is iets om nog eens apart bij stil te staan in De Oud-Hagenaar.

- De boederij zoals die er twee jaar voor de brand 

van 1966 bij stond. -

- De 16de eeuwse boerderij waarin de taveerne is gehuisvest werd na een brand in 

1966 volledig gerestaureerd en staat sindsdien op de Rijksmonumentenlijst.   -

- Het Segmeertje was vroeger veel groter en bij de Romei-

nen al geliefd als water voor consumptievis. Op hun ‘wrede’ 

recept voor snoek komen we nog eens terug.  -
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Transparante loonzakjes, en je moest de inhoud ter plekke natellen

Eens per week of maand in
de rij staan voor je salaris

Ik denk, dat elk bedrijf wel zijn eigen 
rituelen had met betrekking tot dat 
loonzakje. Zo waren er bedrijven en 
organisaties waar de hoogte van het 
individuele loon als een vertrouwelijk 
gegeven beschouwd werd. Vandaar 
de gepaste afstand als je voor het in 
ontvangst nemen van dat vermaledijde 
zakje in de rij moest staan. Maar werk-
te je bij de overheid (zoals het leger 
of arbeidsbureau) dan was die gepaste 
afstand eigenlijk een overbodige vorm 
van respect, omdat iedereen elkaars 
rang kende, de loonschaal die daarbij 
hoorde en de hoogte van het salaris. 
Iedereen wist wat het salaris was van 
een commies of een ‘hemp’ (girodienst 
en ptt) dan wel een chef vakman.

Wat doet jou man

Of van een referendaris! Jazeker een 
referendaris was in die tijd best een 

hoge piet, die aardig ving. Rangen (en 
dus loonzakjes) waren, als je bij de 
overheid werkte, een onderstreping van 
je status of het ontbreken van status. 
Die rangen gaven ook wel eens aanlei-
ding tot grote misverstanden. Kent u 
die van die twee vroegere vriendinnen, 
die elkaar na jaren weer eens tegen 
kwamen? Let wel in een tijdperk, 
waarin vrouwen nog vaak thuis waren 
en hun status ontleenden aan die van 
de man. Dus vroeg die ene vrouw: 
“wat doet jouw man nou?”. Antwoord: 
“mijn man is chef vakman”. Reactie: 
“niet gek, maar de mijne is referenda-
ris”. Nieuw antwoord: “ach gut, is dat 
nog erger dan impotent?”
Maar bij veel kleine bedrijven en in de 
bouw en in fabrieken, was het loon-
beleid niet zo transparant. O zeker, er 
waren CAO’s. Maar vooral bij kleine 
bedrijven was er gewoon eigen loon-

beleid. En dus waren de loonzakjes, of 
het nu om week- of maandsalaris ging, 
weliswaar vaak transparant, maar toch 
wel geheim. En dus was de afstand bij 
het uitreiken van de zakjes terecht.

De huishoudpot

En zo waren er dus ook verschil-
len in het bekend zijn van de inhoud 
van die loonzakjes bij het thuisfront. 
Soms waren de geheimen zo groot 
en de verhoudingen in een huwelijk 
dusdanig autoritair, dat de kostwinner 
besloot om een deel van zijn maand- of 
weekgeld te gunnen aan de echtgenote, 
maar het restant zelf te behouden en te 
bestemmen voor onbekende spaardoe-
len of onbekende bestedingen. Soms 
besloot de kostwinner eerst het bin-
nenkomen van het loonzakje te vieren 
met een bezoek aan het café en dan 
moest moeders maar afwachten of er 
na zo’n bezoek nog wat overbleef voor 
de huishoudpot.
Wat moeders deed met dat huishoud-
geld? Ach, er waren er die dat minder 
goed konden, maar dat is in principe 
anno 2009 niet anders: je hebt mensen 
die goed met geld kunnen omgaan en 
mensen, die dat nu eenmaal minder 

kunnen. Er was wel een verschil: als 
het geld op was, was het ook echt op, 
rood staan was technisch niet moge-
lijk. En de één legde wat opzij: voor 
kleding, voor reparaties, voor de huur 
of voor een reisje, de ander leefde van 
dag tot dag. Er waren ook huisvrouwen 
(zoals mijn schoonmoeder destijds), 
die zo’n Brabantia-geldkistje hadden 
met aparte vakjes voor: huur, kleding, 
licht/gas/water, boodschappen, kleding 
etc. Dat waren de voorzichtige en 
georganiseerde besteders, die maar één 
wetmatigheid kenden: op is op! 
Soms denk ik wel eens, dat die 
huisvrouwen van toen de economie 
beter begrepen omdat ze niet meer 
uitgaven dan ze hadden of konden 
sparen. Zoals mijn schoonvader zei: 
“ik heb maar een klein weekgelletje 
en ik kan niet meer kopen dan ik elke 
week thuisbreng”. Hij behoorde dus tot 
de categorie, die zijn weekgeld keurig 
afgaf en er een zakcentje vanaf trok. 
Wat hij bijverdiende werd toegevoegd 
aan de spaarpot.

Overzichtelijk

Kortom: het transparante loonzakje 
droeg wel bij duidelijkheid van on-

derlinge salarisverhoudingen en was 
meestal de basis voor een overzichte-
lijk bestedingspatroon, want het geld 
stond niet op een rekening, maar was 
gewoon fysiek aanwezig. Je hoefde je 
welstand niet op te zoeken via elek-
tronisch bankieren, maar kon gewoon 
kijken in je brabantia-geldkistje.
Het is allemaal veranderd en ik ben de 
laatste om te beweren, dat transparante 
loonzakjes in alle opzichten beter 
waren voor de mensheid. Ook in deze 
tijd heb je eigen bestedingspatroon, 
je eigen solvabiliteit volledig in eigen 
hand - behalve wanneer een paar 
‘banking wizkids’ toverconcepten gaan 
bedenken natuurlijk. Maar het vraagt 
wat meer behendigheid tegenwoordig. 
Ik zal ook zeker geen terugkeer naar 
de loonzakjes bepleiten. Zou immers 
ook een praktisch probleem opleveren, 
want met die kleine papieren loonzak-
jes zouden we het immers niet meer 
redden. Voor de echte zakkenvullers 
onder ons, zou zelfs een juten postzak 
niet genoeg zijn om het maandelijkse 
loon mee naar huis te sjouwen.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl

Dan stond je dus in de rij met collega’s op eerbiedige afstand van de collega die aan de beurt was voor het 

in ontvangst nemen van het maandelijkse loonzakje. Maandelijks, want in 1964 kreeg ik als onderofficier 

in het leger mijn wedde (zo heette dat dan weer bij het leger) per maand, terwijl heel veel mensen nog een 

weeksalaris hadden. Ook later, toen ik werkzaam was bij het Arbeidsbureau, kreeg ik nog een loonzakje elke 

maand en dat duurde tot halverwege mijn periode bij de ANWB (1969-1973). Ook daar kwamen elke maand 

de dames van de loonadministratie het maandloon in een transparant zakje op de kamer afleveren, waarbij 

je geacht werd het bedrag ter plekke na te tellen om latere onterechte claims te voorkomen.

- Loonzakjes vullen in een middelgrote fi rma in ederland, 
augustus 1953. De belangrijkste waarde getoond op de foto 

zijn biljetten van tien gulden. (Foto: Johan de Haas). -

Nu krijgen partners die nog geen 65 jaar 
zijn en geen of weinig inkomen hebben, 
een toeslag van maximaal 50 procent van 
het minimumloon, dat is ongeveer 700 
euro per maand. In 1996 is besloten om de 
AOW-partnertoeslag per 2015 af te schaf-
fen, omdat steeds meer vrouwen econo-
misch zelfstandig zijn en om te stimuleren 
(meer) te gaan werken.
Minister Piet Hein Donner van Sociale Za-
ken gaat reeds vier jaar eerder dan gepland 
bezuinigen op de AOW-partnertoeslag, 
dat zal voor sommigen toch een lelijke 
streep door de rekening zijn. Hij schrapt de 
toeslag voor de gepensioneerden met een 

jongere niet-werkende partner onder de 55 
jaar al vanaf 2011 voor nieuwe gevallen. 
Dit levert de staatskas tot 2015 in totaal 
170 miljoen euro op. En dit dan weer net 
in een periode dan men dol is op goed 
nieuws en het woord bezuinigen niet meer 
kan horen. Men wil niets weten van “na 
het zuur komt het .... bitter”. Zoet was toch 
beloofd door J.P.?

Somberen

s er ook nog fi nancieel nieuws dat ons 
wel vrolijk stemt ? Dat hangt er een beetje 
vanaf hoe je het een en ander bekijkt. Wij 
Nederlanders zijn door de recente bericht-

geving nogal somber geraakt over onze 
pensioenen. Ik las recentelijk een boek van 
een Amerikaanse pensioengoeroe die toch 
durfde te stellen dat wij hier in ons land 
een pensioensysteem hebben dat behoort 
tot de best ontwikkelde in de wereld. Hij is 
van mening dat wanneer de dekkinggraad 
onder  de 100% is gezakt het zeker niet 
betekent dat het systeem faalt. Het Neder-
landse stelsel is een stelsel van zuinig zijn 
met beloften en gul zijn met resultaten. In 
Amerika is dit precies andersom; er wordt 
te veel beloofd en te weinig geleverd. Deze 
man vindt het dan ook volstrekte onzin 
om het volledige beleggingsbeleid om te 
gooien om heel krampachtig de verplicht 
gestelde 105 % dekkingsgraad te halen.

Beurscorrectie

Men zou moeten accepteren dat je een paar 
jaar onder deze minimumgrens kunt zitten. 

In Nederland is berekend dat ca. 2 % van 
de gepensioneerden onder de armoedegrens 
leeft bij een pensioen verdeling van 42 % 
van de Staat (AOW) en 58 op basis van 
een particuliere pensioenvoorziening. In de 
V.S. liggen deze cijfers heel anders: 24 % 
(dat is bijna 1 op de 4 !) van de gepensio-
neerden leeft onder de armoedegrens.
Misschien een reden om minder somber te 
zijn. En wat te denken van de beursstijging 
van de laatste maanden. Die dendert ook 
maar door, maar tot wanneer? Er gaan 
inmiddels steeds meer stemmen op dat er 
een correctie kan komen die groter is dan 
de laatste dip, men heeft het al over een 
AEX van 160 punten. Dat schrijven ze toch 
niet voor Piet Snot?
Ach, nee toch, en ik probeerde nog zo af 
te sluiten met iets positiefs. Volgende keer 
beter.

Jongere partner? Let op de AOW!
Weinig mensen weten dat de AOW-partnertoeslag in 2015 wordt afge-

schaft. 1 op de 5 mensen is daarvan op de hoogte. Bij de mensen die 

gevolgen ondervinden van de afschaffing is de bekendheid groter (1 

op de 3). Mensen die op of na 1 januari 2015  65 jaar worden, ontvan-

gen geen AOW- partnertoeslag meer voor hun jongere partner.

Michel van der Steen geeft 

al zo’n twintig jaar advies 

over geldzaken. Hij is be-

edigd h potheekmakelaar, 
maar houdt zich ook bezig 

met pensioenkwesties en 

vermogenszaken.

Lezers die een bepaald 

onderwerp graag behan-

deld willen zien, kunnen 
dat laten weten:

indeknip@

deoud-hagenaar.nl

- et welbekende Brabantia spaarblik, ze waren er trouwens ook van andere makelij. -
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Zoek mee: welk spel mist er in Den Haag?
Het diagram van deze puzzel is gebaseerd op de 

plattegrond van Den Haag, compleet met de buiten-

gewesten Ypenburg en Leidschenveen.  De puzzel 

is een zogenaamde woordzoeker. Het gaat er om 

verborgen namen van (voor de 50+ generatie) wel-

bekende spellen te vinden en weg te strepen.

Van de 30 genoemde spellen in de onderstaande lijst komt er eentje 
niet voor in Den Haag. De naam van dat spel 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 Pim Pam Pet, moet 
dus zoeken naar de lettervolgorde: pimpampet.
De gezochte namen kunnen op alle mogelijke manieren in de puzzel 
staan, gewoon van links naar rechts (pimpampet) maar ook omgekeerd 
(tepmapmip), van boven naar beneden en omgekeerd en zelfs op alle 
vier denkbare manieren diagonaal!

Het gaat in deze prijspuzzel om de volgende spellen:

CoornhertCentrum

E
s
c

a
m

p

Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 330 39 03

info@coornhertcentrum.nl

Duinhage

L
o

o
s
d

u
in

e
n

/
 

S
e

g
b

ro
e

k

De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW   Den Haag

070 - 325 46 40

verzorgingshuis@duinhage.org

Wijndaelercentrum

L
o

o
s
d

u
in

e
n

Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

 activiteiten en cursussen

 3 wijkrestaurants

 160.000 maaltijden per jaar

 400 plaatsen wonen met zorg

 verpleeghuiszorg 

 525 medewerkers

 zorghotel/wijkziekenboeg

 dagverzorging

 zorgabonnement Zeker Thuis

 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:

Erasmusplein 87  -  2532 RG  Den Haag
070 - 388 92 13   -  info@humanitaswoonzorgplus.nl

 Backgammon

 Bikkelen

 Bridge

 Canasta

 Dammen

 Domino

 Ganzenbord

 Go

 Halma

 Hartenjagen

 Hoepelen

 Kegelen

 Klaverjassen

 Knikkeren

 Memory

 Mikado

 Molenspel

 Monopoly

 Patience

 Pesten

 Pim pam pet

 Poker

 Risk

 Rummikub

 Schaken

 Scrabble

 Sjoelen

 Toepen

 Tollen

 Yahtzee

Zoals we in de vorige De Oud-
Hagenaar al uit de doeken deden 
hebben we met de opgave van de 
Sudoku’s in nummer 14 een beetje 
geblunderd. We drukten drie oude 
puzzels af en dan ook nog eens 
twee keer.
Gelukkig was het voor veel lezers 
toch de eerste keer dat zij ze onder 

kregen en hadden ze er voldoende 
plezier aan.
Sommige lezers hadden zelfs niet 
in de gaten dat de opgaves dubbel 
waren, getuige het feit dat ze niet 
tweemaal 6-2-1 instuurden maar 
twee verschillende reeksen. fi n, 
het was een warme zomer zullen we 
maar zeggen.

Prijswinnaars

De drie prijswinnaars, die de 
dubbel-cd van Sjaak Bral ontvan-
gen, zijn:

Mw. J.G. Hondorp, te Den Haag
J.M. Stobbe, te Den Haag
C.J.C. Schotman, te Leidschendam

Inzendingen

We moeten uw nieuwe inzending 
binnen hebben op uiterlijk:

woensdag 7 oktober

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

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

En we vragen nog eens aan de 
inzenders per e-mail om niet te ver-
geten hun postadres te vermelden!
Want anders is het lastig om een 
mogelijke prijs te versturen.

Tweemaal 6-2-1

R

B U I

Y I M R S S

L D K M I B K H B

O Y O K I S K P A A

P R A M E K C E A G D I L W J

O E E H I L U H G M D Y J M A

N A S S T N E B A E O I O N A

O T U T Y Z O N Y K L L M H

M S J O E L E N E A E E E I G

D A M M E N N E G U P N N N A O K A

R N G I H O E P E L E N E E S C S Q Z

Z A M E M O R Y O U Y A A G N P C N O

C M D P N E E Z P I M P A M P E T

P F B A C K G A M M O N J Q P I L S

Z K C W K D G A N Z E N B O R D C S

M L I I B P A T I E N C E P R O

N R D Z P K Y T P T Y O A Y

K B D T T M R S O I K B L

M S A C L E B N

H S L R L C

E I E M

N Y C
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DE SCHILDERSHOEK STAAT LETTERLIJK EN FIGUURLIJK MIDDEN IN DE SCHILDERSWIJK. HET VERPLEEGHUIS 

IS EVEN KLEURRIJK ALS ZIJN OMGEVING. IN DEZE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG STAAN DE 

WENSEN VAN DE BEWONERS CENTRAAL. OF ZE ER NU REVALIDEREN NA EEN ZIEKENHUISOPNAME OF 

VOOR LANGERE TIJD VERBLIJVEN. DE SCHILDERSHOEK BIEDT HEN EEN MULTICULTUREEL HUIS MET DE 

SFEER VAN THUIS. 

VERPLEEGHUIS DE SCHILDERSHOEK:

DE SFEER VAN THUIS
HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie 

met negen locaties van waaruit wijk- en woon-

zorg worden aangeboden. Elke twee weken 

staat op deze plek een van onze locaties 

centraal. Dit keer is dat verpleeghuis 

De Schildershoek aan de Jacob Catsstraat.

In De Schildershoek is er veel respect voor elkaars anders zijn. Zo koken wij multicultureel. We hebben een 

vaste dominee, een imam en een pandit. Ook organiseren we gezellige bijeenkomsten voor uiteenlopende 

bevolkingsgroepen. Daarbij mag iedereen met belangstelling aanschuiven. En we vieren ruim veertig religieuze 

feesten. Het verpleeghuis bruist van de activiteit. Familie is bij ons altijd welkom. Wilt u liever rust? De Schildershoek 

beschikt over een speciale stilteruimte.  

DAGVERZORGING

HWW Zorg staat voor zorg met een hoofdletter Z. De medewerkers van De Schildershoek zorgen dat het bewoners 

medisch aan niets ontbreekt. Als buurtbewoner kunt u ook een beroep doen op onze fysiotherapeuten en 

ergotherapeuten. Of bijvoorbeeld, op indicatie, deelnemen aan de dagverzorging. Daar kunt u uw verhaal kwijt, 

kookt en eet u met leeftijdsgenoten en krijgt u hulp op allerlei terreinen. De kapper en de pedicure zijn u eveneens 

graag van dienst. Kom gerust eens eten in ons restaurant. De maaltijden zijn heerlijk én betaalbaar. 

De zorg stopt niet bij de voordeur van De Schildershoek. Het verpleeghuis is de basis van een vakbekwaam team 

wijkzorgmedewerkers. Zij helpen mensen in stadsdeel Centrum onder meer bij het wassen, ondersteunen hen bij 

het regelen van dagelijkse dingen en verzorgen wonden. De wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg kennen de wijken 

op hun duimpje. Ze staan zeven dagen per week voor u klaar. Van ’s ochtends tot ’s avonds. Zodat u zolang mogelijk 

thuis kunt blijven wonen. Wordt dat lastiger? HWW Zorg beschikt over aanleunwoningen bij De Schildershoek. U 

woont er zelfstandig en bent verzekerd van de beste zorg.

MEER WETEN?

Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van De Schildershoek? Bel met de Klantenservice van 

HWW Zorg, op (070) 379 50 00. Vaak kunnen we direct een indicatie verzorgen. Indien nodig ontvangt u al de 

volgende dag zorg. Voor de verpleeghuiszorg kunt u De Schildershoek ook rechtstreeks benaderen. Wij maken 

graag een afspraak voor een rondleiding of een vrijblijvend gesprek. 

Het adres: Verpleeghuis De Schildershoek, Jacob Catsstraat 325, 2515 GK Den Haag, telefoon (070) 305 43 05

Zorg met een hoofdletter Z

Haagse Wijk- en WoonZorg 
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg heeft recen-
telijk de activi teiten en medewerkers van Meavita over genomen. 
HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van Den Haag 
behoefte aan hebben. Zorg met een hoofdletter Z. Wat mag u 
van ons verwachten?

• Zorgaanbod in heel Den Haag én Scheveningen
• Zowel bij u thuis als in verpleeg- en / zorgcentra
• Nauwe samenwerking in de wijken tussen 

(wijk)verpleegkundige en huisartsen
• Samenwerking met ziekenhuizen, 

gemeente en woningcorporaties
• Goed geschoold en gemotiveerd personeel
• Personenalarmering

Onze locaties:

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

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


