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Omdat mi n vader een 
afschuw had van rituelen 
waren wi  vri  van de tiran-
nie van maandag wasdag  
woensdag geha t of op 
vri dag vis met peent es. 
Toch hield mi n moeder 
gedurende de aren vi ftig 
vast aan n gezamenli  
weder erend uit e: het za-
terdagmiddag bezoe  aan 
de Mart’ aan de Herman 

osterstraat. Oo  als het 
vroor.

Na thuiskomst uit zijn werk plantte 
mijn vader mij voorop de stang van 
zijn zwarte herenrijwiel en wachtte 
zwijgend tot mijn moeder beneden 
kwam. Gewapend met twee boodschap-
pentassen, waarin de huishoudknip 
met de gehele inhoud van mijn vaders 
wekelijkse loonzakje. Ze nam tevreden 
plaats achterop de bagagedrager. Mijn 
zusje volgde op haar eigen fiets, met 
stille hoop op een rolletje faamdrop of 
een ijsje.
Bij de lange rij kramen op de markt, 
waar de Haagse bevolking zich mas-
saal ophield, splitsten onze wegen 
zich. Kijk uit voor zakkenrollers,  
maande mijn vader nog om vervolgens 
in de richting van de rommelmarkt te 
verdwijnen, waar ie op zoek ging naar 
een boek, fietsonderdelen of een ander 
attribuut om onze karige huishoudelijke 
inventaris mee aan te vullen. 

Standwer ers
In de winter kouwelijk blazend op onze 
handen sjokten mijn zusje en ik achter 
moeder aan. Om verderop te kijken 
naar de standwerker die vanachter een 
uitgeklapt tafeltje zijn allernieuwste 
huishoudelijke snufjes aan de man 
bracht. Een stapel wonderdoekjes werd 
door de hevig spugende man, met veel 
overtuigingskracht aangeprezen. Als 
een veldheer sprak hij zijn publiek toe 
met de woorden: Dames, ik voorspel 
u, mocht u nu weglopen zonder de 
aanschaf van dit product, dan zult u 
vanaf nu achterblijven bij uw propere 
vriendinnen.  Hevig geschrokken trok 
menig goed huisvrouw dan haar knip.
Bibberend van de kou passeerden we 
even later de man van de planten die, 
staande op de geopende klep van een 
vrachtwagen met schorre stem kille 
Nederlandse huiskamers wilde voorzien 
van tropische beplanting. De ene na de 
andere Hibiscus, metershoge ficussen en 
geheimzinnige varens toverde ie voor 
een zacht prijsje, uit de donkere laadbak 
van zijn truck.

De visman
Vlakbij de man met de hoge hoed die 
handelde in bananen, stond een in grote 

winterjas gehulde Scheveninger, een 
handelaar van het zuiverste bloed die 
met doorrookte stem zijn kistjes mod-
dervette, net gerookte paling aanprees.
Niet alleen was hij de man die zomers 
in de duinen vanachter zijn haringkar 
Hollandse nieuwe en zure bommen aan 
de man bracht om aan het eind van de 
drukke stranddag zijn kinderschaar de 
winst, die bestond uit een schortzak vol 
kwartjes, dubbeltjes en losse centen, 
te laten tellen. Ook wisten we dat de 
binnenkant van die jas vol zat met ge-
heimen. Op een dag had ik hem, na een 
bezoek aan mijn in Scheveningen wo-
nende Oma, onder aansporing van een 
groepje hevig aangeschoten vissers in 
de Keizerstraat, op zijn handen een café 
uit zien lopen en verbaasd geconstateerd 
dat de binnenkant van z’n jas vol hing 
met glimmende horloges.

aas ont es
Bij de textielkraam keken we gieche-
lend toe hoe een vijftal vervaarlijk 
uitziende nozems de marktvrouw, 
een klein donkerharige pinnig wijfie, 
gehoorzaam hun vuist boden voor de 
maat van een paar fluorescerende rock 
en roll sokken.
In café Markzicht hadden luidruchtige 

koopmannen met rood geaderde ge-
zichten zich met een alcoholische ver-
snapering genoeglijk rond de loeiende 
kachel geschaard. Schijnbaar onbewust 
van de onontdekte kunstenaars, wier 
schilderwerk in een hal tussen de kroeg 
en het toilet, was uitgestald. Menig 
Haags gezin kocht er een Heidezicht 
met schaapjes, Italiaanse schone of een 
oosterse Sawa.
Bij de kraam van de in klederdracht 
gehulde Spakenburgers, wachtten we 
naast onze moeder ongeduldig tot zij 
haar bestelling plaatste: Een donker 
roggebrood en twee zakken koekbreuk , 
somde ze op terwijl wij ondertussen 
griezelend toekeken hoe de gouden 
spelden van de spierwitte hoofdkapjes 
zich in de strakgetrokken Spakenburgse 
voorhoofden boorden.
Bij de kaasboer vroeg mijn moeder in 
plaats van kaas per kilo, om kaaskont-
jes. Voor in de macaroni,  zei ze met 
een verontschuldigend lachje. 
Bloedsinaasappels,  schreeuwde de 

verkoper van de vaste groenten kraam 
terwijl ie ons als  een goochelaar de 
bloedrood gevlekte inhoud van een 
doormidden gesneden sinaasappel 
toonde. Behalve buikzieke peren met 
een plekje en tien kilo eigenheimers, 

verdwenen vervolgens knolraap, raap-
steeltjes en struiken stugge andijvie in 
m’n moeders overladen tassen.

De laatste eer
Terwijl mijn moeder nog even terugliep 
naar de kousenkraam voor een paar 
vergeten nylons met naad maat negen, 
liepen wij tussen de massaal vertrek-
kende menigte naar de fietsen waar 
mijn vader onder het schijnsel van een 
lantarenpaal al kouwelijk springend op 
ons wachtte. 
Met de zware tassen levensgevaarlijk 
aan het stuur fietsten we een uur later de 
donkere Herman Costerstraat door op 
weg naar het politiebureau Van der Ven-
nestraat, waar mijn moeder verslagen 
het verlies van haar portemonnee, met 
daarin het restant van het weekgeld, een 
opgevouwen briefje van tien, aangaf bij 
de brigadier van politie. Dat was de 
allerlaatste keer,  foeterde m’n vader 
terwijl ie, nagekeken door een begrip-
volle agent, voor de deur van het bureau 
op zijn fiets sprong.
Opgelucht keken mijn zusje en ik elkaar 
aan.

Lucy Naberman
nab-co@ziggo.nl

- i n ou e buurman le  lonk met zi n vader op de rommelmarkt in de aren vi tig. -
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LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027

HCB GROEP
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06  37003 3
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www.woningontruimen.nl

WWW.Keestalen.nl
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, mo-
dern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning 

veegschoon opgeleverd. 

Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260

- Ondergetekende geniet in 1 3 van het ekeli kse 
i s e voor een kraam met narcissen. -



Pagina 2 Dinsdag 10 november 2009 De Oud-Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser

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

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

Administratie:
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

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

Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
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www.baasimmedia.nl

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen 
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Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
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De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Delfl and, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en servicefl ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen 
of wie buiten het verspreidingsgebied woont, 
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan 
tegen vergoeding van verzend- en administratie-
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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.

Emmy M. Nieuveld
Ondergetekende, geboren in Den 
Haag en thans woonachtig in Zuid 
Afrika was onlangs voor drie weken 
terug in Den Haag. Alwaar hij van 
1930 tot 1936 een leerling was van 
de openbare lagere  school in de 
Goudenregenstraat 36. Deze school 
kreeg een nieuwe  bestemming en 
werd een gemeentelijk kantoor voor 
de burgerlijke  stand. Hij herinnert 
zich verscheidene schoolbioscoop-
voorstellingen in de zolderruimte 
van de school. Vele fi lms werden 
hier vertoond van Indonesië, waarbij 
uitleg werd gegeven door een expli-
cateur / onderwijzer,  die alles met 
een lange stok aanwees. Hanenge-
vechten, rubberplantages, rijstvelden 
et cetera. Hij bezocht de Mulo aan 
de Mient van 1936 tot 1940. In 1940 
werd de school gevorderd door het 
Nederlandse leger ten gevolge van 
de mobilisatie. De fi lms hadden 
veel indruk op hem gemaakt en 
hij ontmoette Emmy M. Nieuveld 
(meisjesnaam), geboren 26 juli 
1926, waarschijnlijk op Java. Eind 
1946 keerde zij terug  naar Indone-
sië met motorschip Weltevreden en 
de laatste bekende adressen waren: 
Tanah Abang West 34, Batavia en/
of  familie Versteegh, Tanah Tinggi 
Naradaweg 46, Batavia. Begin jaren 
vijftig kwam Emmy weer terug 
naar Den Haag en woonde aan de 
Zoutmanstraat 53B . Volgens com-

puterinformatie was zij vanaf toen 
werkzaam bij de Raad voor Rechts-
herstel, secretariaat onroerende 
goederen, aan de Koninginnegracht 
24 te Den Haag, tot 1971.
Ik ben zeer benieuwd hoe haar leven 
zich heeft ontwikkeld; ik zou graag 
met haar in contact komen of infor-
matie ontvangen over het verdere 
verloop van haar leven

Johan (Hans) Ruinaard
Per adres: Po Box 3430 ,
Cresta 211, Zuid Afrika
c.hardenberg@wanadoo.nl 
en/of
quarta@telkomsa.net
--------------------------------------------
Tram 15 & Zusters
Met genoegen lees ik elke keer weer 
de Oud Hagenaar. In ‘Terug naar 
… de Loosduinseweg met Henk 
de Haas’ stond vorige keer echter 
een fout.Op de Zuiderparklaan reed 
destijds tramlijn 15 en niet tramlijn 
6. Die reed over de Prinsegracht, 
Hobbemastraat, Dierenselaan en 
Escamplaan etc.
Vervolgens heb ik met belangstel-
ling het ingezonden stuk ‘Zusters 
van Liefde gelezen’. De betreffende 
foto van de non op de fi ets is destijds 
door mij gemaakt; ik ben onder 
fotograaf voor het blad Postiljon, de 
gemeente en de bieb Zoetermeer. Ik 
heb trouwens enkele jaren geleden 
ook de nodige foto’s van de jaren 60 

van Den Haag gratis aan Alice Hooft 
van Zwart Wit kaart in Zoetermeer 
geleverd.

Jan (J.C.) van Es
Goudenregenzoom 90
2719 HD Zoetermeer
06 28255914
jc.vanes@planet.nl
--------------------------------------------
Al solidair genoeg geweest
De verhoging van de AOW leeftijd 
naar 67 jaar is dagelijks nieuws, 
alsof het morgen staat te gebeuren. 
Naar 66 gaan we pas in 2020 en 
naar 67 in 2025. De noodzaak om 
deze door Bismarck uitgevonden 
bejaarden leeftijd en waarop Drees 
later is meegelift te verhogen, is 
variabel. Dat wil zeggen argumenten 
worden gebruikt zoals ze van pas 
komen. Soms is de kredietcrisis de 
aanleiding maar even vaak komt 
de vergrijzing om de hoek kijken. 
Natuurlijk worden we gemiddeld ou-
der. Terwijl de rekenmodellen voor 
de AOW uitgaan van gemiddeld te 
bereiken leeftijd, halen veel mensen 
de 65 niet of genieten er maar kort 
van. Dat op zeker moment minder 
mensen werken die toch de AOW 
pot moeten vullen is een rationeel ar-
gument. Maar dat in tegenstelling tot 
vroeger de gezinnen veel kleiner zijn 
en daardoor later ook minder AOW 
ontvangers, is ook een gegeven. Als 
het argument van de vergrijzing in 
relatie tot de AOW-pot zo nijpend is, 
waarom dan gewacht tot 2020. Te-
gen die tijd zijn de meeste voorstan-
ders op het Haagsche pluche er al en 
hebben geen last meer van de ver-
hoging. Het Binnenhof roept telkens 
dat de jongere generatie de AOW 
voor de AOW-ers moet opbrengen. 
Deels juist, maar de eerste AOW-
ers hebben nauwelijks bijgedragen 
aan de pot, de grootste bijdrage is 
geleverd door de werkenden van de 
jaren zestig en verder. Mijn AOW 
generatie heeft de AOW zelf op-
gebracht. Al met al is de maatregel 
een bezuinigingsmaatregel. Ook 
de plannen om een bejaardentax in 
te voeren. Dat wil zeggen, premie-
heffi ng op het pensioen vanaf een 
bepaalde hoogte. Maar die hoogte 
maakt niets uit. In januari 1984 
kregen wij ambtenaren de medede-
ling dat vanaf dezelfde maand het 
salaris met drie procent zou worden 
gekort. Die maatregel is nooit terug-
gedraaid, dus al die tijd is minder 

pensioen opgebouwd. We zijn dus 
al genoeg solidair geweest. Tot slot 
nog dit. In de nieuwe AOW situatie 
moet de werkgever aan werknemers 
met een zwaar beroep (waarvan elke 
defi nitie ontbreekt) na 30 werkjaren 
een lichtere baan geven. Maar om 
de werknemer in zware beroepen 
(metselaar, stratenmaker etc) te be-
schermen was nu juist enkele jaren 
geleden de Arbo-wet in het leven 
geroepen. Daarin staat precies hoe 
zwaar je mag tillen, hoe lang je mag 
werken of aan welke stoffen je niet 
blootgesteld mag worden. 

Ton van der Heijden
Woerden
maroth@ziggo.nl
--------------------------------------------

Razzia 21 november 1944 
Het is binnenkort alweer 65 jaar 
geleden, dat op 21 november 1944 in 
Den Haag 8.000 mannen werden op-
gepakt door de Duitsers. Ikzelf was 
toen 21 jaar oud en had het geluk de 
dans te ontspringen. Ik ben wellicht 
nog één van de weinigen die dit 
aan den lijve hebben meegemaakt. 
De Duitsers drongen weliswaar ons 
huis binnen, maar mijn vader had 
mij en een buurman onder het toilet 
verstopt, en hoewel ze de deur van 
het toilet openmaakten werden wij 
niet ontdekt. Ik ben diezelfde avond 
in het donker naar de Engelse Am-
bassade in het Westeinde gegaan, die 
onder Zwitsers beheer stond. Daar 
kwamen de Duitsers niet in, hoewel 
zij uit nijd nog een paar handgra-
naten in de tuin gooiden. Er waren 
in dat ambassadegebouw volgens 
mij ook enkele Duitse deserteurs. 
Hoe het daarmee afgelopen is weet 
ik niet. Ik werd na een paar dagen 
verzocht weer weg te gaan. Feitelijk 
was ik zogenaamd in Duitsland voor 
de Arbeitseinsatz. Ik was na een 
oproep hiervoor in mei 1943 echter 
ondergedoken. Ben op 3 maart 1945 
toch nog door een Schalkhaarder op-
gepakt en heb nog een aantal dagen 
in een cel doorgebracht. Door relatie 
met goede politiemensen echter 

weer vrij gekomen. Echter werd mij 
in 1952 geen vaste aanstelling bij de 
overheid verstrekt  omdat ik in 1945 
als plunderaar gearresteerd zou zijn. 
Afi jn, dat misverstand werd al gauw 
opgehelderd en kort daarna kreeg 
ik alsnog mijn vaste aanstelling bij 
het Ministerie van Economische 
Zaken. Thans 86 jaar oud woon ik 
in Amersfoort, maar lees regelmatig 
De Oud-Hagenaar en ga er nog op 
uit. Onlangs hebben mijn vrouw en 
ik nog 21 dagen met onze auto door 
Griekenland getoerd.

Han Ketting
Amersfoort
j.ketting@casema.nl
--------------------------------------------
Gezondheid door sport
Daar ik als oud-hagenaar al weer 34 
jaar in Gouda woon, krijg ik af en 
toe jullie blad via Haagsche kennis-
sen. Wat vind ik het leuk om af en 
toe over oude wijken (Moerwijk) en 
mensen te lezen! Laatst  o.a. over 
‘Speeltuin als basis voor sportieve 
vorming’. Eén van de mannen, Ben 
van Herk, ken ik al vanaf mijn 10e 
jaar, ik ben op 9-jarige leeftijd gaan 
korfballen bij Die Haghe .Ik heb ik 
nog een krantenartikel met foto, ge-
nomen  op de Escamplaan, waarop 
een ‘nieuwe’ korfbalpaal werd gede-
monstreerd door Ben, die hijzelf had 
ontworpen. Helaas is die paal nooit 
verder gekomen dan de Escamplaan. 
Het was een korf die met 3 kromme 
stangen bevestigd was op de paal. 
De grap was, dat wanneer de bal in 
de korf ging, je maar moest zien, 
welke kant de bal uit zou gaan… 
wel spannend maar waarschijnlijk 
niet slim voor wedstrijden. Maar 
‘gezondheid door sport’ luidt mijn 
credo, toen ik een jaar of zeven, 
acht was zat ik op de gymnastiek-
vereniging met die naam. Wat heb 
ik dat altijd fi jn gevonden. Vooral 
wanneer we met een harmoniekorps 
in ons gympakje – witte blouse met 
wit kort rokje en een oranje koord 
eromheen – door een heel stuk van 
de Moerwijk moesten marcheren. 
M’n neus krulde dan en had dan het 
gevoel dat alle mensen naar me ke-
ken. Ja, je kunt je heel wat inbeelden 
op die leeftijd!

Hilda Frie-Schuurmans
Gouda
hilf.ayubowan@kpnplanet.nl

Reünie Savorin Lohman mulo 
Wegens het houden van een reunie van de vierde klas van de Savorin 
Lohman mulo in 1955 zijn we nog op zoek naar enkele adressen van 
oud leerlingen. Deze muloschool stond toen aan het Willem Beukels-
zoonplein in Scheveningen. De meeste adressen zijn bekend,maar we 
missen nog de adressen van: Rein Bosch,Teun van Leeuwen, Flora 
Krijgsman, Tilly Baas, Corrie van Dijk, dhr.Geervliet en dhr. Spaans.
Wie kan ons helpen? Op de foto klas 4 in 1955.

 Roel Keizer 
Sterremos 3, 3904JW Veenendaal
Telefoon: 0318-554826   E-mail: rk241038@telfort.nl
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Meneer Bennik

De Oud-Hagenaar vindt grif aftrek op 
ruim 250 verspreidingspunten in de 
Haagse regio, maar gaat ook de post 
tot in Limburg en Friesland, Amerika 
en Australië. Ik wil even degene, 
die op het idee gekomen is De Oud-
Hagenaar te gaan uitgeven, bedanken 
voor het enorme plezier dat hij (of 
zij) mij gedaan heeft,  liet mw. Drude 
Connely-Minderman ons vorige week 
weten per post. Tijdens een kort be-
zoek aan Den Haag en even uitrusten 
bij Garoeda, vond ik op een tafeltje 
nr. 18. Een ware Pandora Box aan 
herinneringen ging voor mij open. Het 
was op de dag, dat ik precies 49 jaar 
geleden Den Haag had verlaten. (…). 

 zult begrijpen, dat ik een e-mail heb 
verstuurd voor een abonnement. Dat 
nog vele jaargangen deze eerste mogen 
volgen is mijn wens. Met vriendelijke 
groeten uit Schotland.  Zulke brieven 
ontvangt De Oud-Hagenaar aan de 
lopende band, al meteen sinds de 
verschijning van het eerste nummer op 
3 februari van dit jaar.

Succesformule 
De succesformule is trouwens geen 
‘Haagse’ vinding. Die eer komt 
grondlegger Fred Wallast toe, de 

Rotterdamse journalist die in oktober 
2005 startte met de uitgave van De 
Oud-Rotterdammer. Na contact met 
hem borrelde in het najaar van 2008 
echter het idee op bij Constant Martini 
(o.m. oud-wethouder van Den Haag) 
om hier ook zo’n krant te beginnen, in 
licentie. Samen met journalist Frans 
Hoynck van Papendrecht (o.m. ex Va-
derland, Nieuwsblad N  en Lokatel) 
werd dat gerealiseerd.
Het geheim van de formule lijkt hem 
te zitten in een goede mix van op de 
generatie van senioren toegesneden 
praktische informatie en een behoorlij-
ke dosis ‘nostalgie’. Het eerste wordt 
in elk nummer vertegenwoordigd 
door de zeer servicegerichte pagina’s 
van Hans Roodenburg en CIPO, het 
Centraal Informatiepunt Ouderen 
in Den Haag, waar Marco Daane de 
bijdrages voor verzorgt. En wat het 
tweede aspect betreft, zo blijkt uit een 
kleine en u te op de website, zijn het 
vooral de foto’s van Den Haag zoals 
het vroeger was en de verhalen over de 
geschiedenis van de stad die de lezers 
het meest waarderen. En met ‘geschie-
denis’ wordt dan vooral ook de recente 
historie bedoeld, waar lezers zelf nog 
iets van hebben meegepikt, door erbij 

te zijn geweest, of uit de verhalen van 
hun (groot)ouders.
Maar het meest aansprekend voor 

veel mensen,  zegt hoofdredacteur 
Frans Hoynck, is dat De Oud-
Hagenaar een krantje is dat in hoge 
mate door de mensen zelf wordt 
geschreven, met illustraties uit de 
schoenendoos. Dat is een beetje de 
‘verenigingsblaadjes magie’. Ik lees 
ook liever eerst het nieuwe blaadje van 
m’n schaak- of duikclub dan de NRC. 
Het duurde even voor de lezers van De 
Oud-Hagenaar dat door hadden, dat 
hun eigen schrijfsels zelfs pardoes op 
de voorpagina terecht konden komen 
– keurig verbeterd wat d’tjes en t’tjes 
en interpunctie betreft, als nodig. Het 
aantal inzendingen van plaatsbare 
verhalen neemt hand over hand toe.
Er komen bij de redactie thans elke 
week een paar honderd e-mailtjes bin-
nen (met de ‘spam’ al uitgefilterd), zij 
het dat daar ook de puzzeloplossingen 
en een bulk aan persberichten bij zit.     

Hele slechte ti d
In de zomer van dit jaar moest De 
Oud-Hagenaar een halt toeroepen aan 
de toename van het aantal publieke 
verspreidingspunten van de krant in de 
regio; er moesten zelfs ‘interne’ ver-
spreidingspunten worden geschrapt, 
zoals ouderencentra en –flats, waar 
de krant werd ‘geklepperd’ (bus aan 
bus bezorgd). Een beetje bizarre 
situatie natuurlijk,  zegt uitgever 
Constant Martini. Traditioneel heb-
ben media belang bij een zo groot 
mogelijk publieksbereik. Wij drukken 
nu elke 14 dagen 50.000 krantjes, 
maar we zouden er makkelijk 70.000 
kunnen wegzetten. Niet zo vreemd 
als je bedenkt dat ons zusterblad De 
Oud-Rotterdammer er 120.000 per 
keer drukt.

Maar de reden dat het in Den Haag 
anders ligt vindt z’n oorzaak in de 
(nog) achterblijvende advertentie-
opbrengst. Voor een eerste jaar is dat 
niet abnormaal. Maar de ‘kredietcrisis’ 
speelt een hele nare rol. Reclame-
adviesbureau’s en middenstanders 
die hun eigen planning doen voor 
publiciteit hebben het al moeilijk om 
te blijven doen wat ze al deden. Er – 
even uitproberend – iets nieuws als 
De Oud-Hagenaar bijnemen vinden 
ze moeilijk en oude dingen schrappen 
voor iets nieuws is vaak moeilijk van-
wege bestaande bindingen en relaties. 
Vooralsnog moet er dus nog steeds 
geld worden toegelegd op elk exem-
plaar van de De Oud-Hagenaar dat van 
de persen rolt.

Zonder subsidie
it de binnengekomen reacties blijkt 

dat er lezers zijn die denken dat de 
krant gesubsidieerd wordt door de 
gemeente,  zegt Martini. Dat is niet 
zo en dat moet zo blijven. Na ruim een 
half jaar heeft de krant natuurlijk al 
wel z’n maatschappelijke functie voor 
de stad bewezen. Veel lezers worden 
ronduit gelukkig als ze terug kunnen 
gaan naar hun Den Haag van 40 jaar 
geleden. Ik vind wel dat de gemeente  
op een normale zakelijke manier met 
ons zou moeten omgaan. Er gebeurt 
zoveel in onze stad en de gemeente 

heeft zoveel te bieden voor de 50-plus-
sers dat we net als de andere kranten 
en bladen ook wel wat advertenties 
kunnen gebruiken. Adverteren in De 
Oud-Hagenaar lijkt me trouwens wel 
begrepen eigen belang. Mede omdat 
de lezersvraag zo groot is  wordt elk 
nummer naar schatting door minstens 
drie mensen gelezen. Dat is een bereik 
van circa 150.000 lezers, met een spe-
cifiek profiel, elke twee weken.

Nadeel van gratis’
Het spijt Martini wel dat anders dan 
bijvoorbeeld het aardige weekblad 
Den Haag Centraal het ‘Stimulerings-
fonds voor de Pers’ niet gebruikt kan 
worden door De Oud-Hagenaar. Wij 
zouden graag met de filmpjes van  
Hagenaars aan de slag willen en ook 
op het internet zijn nog onverkende 
mogelijkheden,  zegt hij. Onder de 
huidige regels komen we echter niet 
in aanmerking, omdat we ‘gratis’ zijn. 
Dat gaan ze veranderen, maar voor 
ons misschien te laat. ‘Help De Oud-
Hagenaar de winter door’, dat is wat 
ik wil meegeven! Hoe, dat gaan we op 
vele manieren proberen. Bijvoorbeeld 
om de Vriendenclub uit te bouwen. 
Daarover binnenkort meer. Maar ik 
zou zeggen: vraag uw winkelier, uw 
baas of werkgever of uw welzijnsorga-
nisatie om eens publiciteit te maken in 
onze gratis krant.

Help De Oud-Hagenaar de winter door’ 

n n n n l o n n n
Met de verschi ning van nr. 2  van de eerste aargang van De Oud-Hagenaar  die u nu voor 
u heeft  is het mil oenste e emplaar van de rant van de persen gerold. Een mi lpaal. On-
der de doelgroep van 5 -plussers is de rant binnen nog geen aar uitgegroeid tot een fe-
nomeen  dat velen niet meer willen missen en waar ze el e twee we en rei halzend naar 
uit i en. Toch is het spannend  of de rant in deze crisisti d an voortbestaan. 

- De stand van zaken in Outlook op de centrale redactie PC per 6 november: 627 ongelezen 
e-mails ‘die echt ergens over gaan’, in totaal nog 1.873 ongeopend aan puzzeloplossingen, 

persberichten en digitale voicemails. Spam is er al uit. -
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Cursussen 

HOVO Den Haag voor 50-plussers

Vraag de studiegids aan via dehaagsehogeschool.nl/hovo

of hovo@hhs.nl

of 070 445 89 00

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)

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
ALLE SOORTEN TEGEL- EN TERRASWERK

Gras - compost - tuinaarde

Aktie nu: 
winterklaar maken van uw tuin 

Eestermans - tel.: 06-55773105

Voor meer info: Pasteur Reizen
www.pasteurreizen.nl 

Tel: 0174-295440

Maastricht 3 dec € 19

Antwerpen/Brussel 28 nov, 5 en 19 dec € 18/€ 20

Brugge 12 dec € 20

Aken 28 nov, 10 dec € 20

Dortmund 28 nov, 3, 12 en 17 dec € 23

Duisburg 8 dec € 19

Düsseldorf 28 nov, 1, 5, 9, 

 12, 15, 19 en 21 dec € 19

Essen/Oberhausen 27 nov, 2, 5, 8, 

 12, 16 en 19 dec € 19

Keulen 1, 14 en 19 dec € 23

Münster 7 dec € 23

Lille 12 dec € 25

Parijs 28 nov € 35

Sint Nicolaastocht 5 dec € 41

Kerstmarkt Gemeente-
grot Valkenburg 10 dec € 40

Gouda bij Kaarslicht 15 dec € 28

Charles Dickens 
Festijn Deventer 19 dec € 39

Kerst op de Veluwe 26 dec € 57

Brussel in Kerstsfeer 26 dec € 54

2 dagen Keulen/
Düsseldorf 11 dec € 92

2 dagen Keulen/
Essen 18 dec € 92

(toeslag 1-pk € 18)

CITY TRIPS:

VERZORGDE DAGTOCHTEN
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

Uw specialist in droomreizen 

Atlantic Dream Vacations 

Cruises, camperhuur in Noord Amerika,
Autoreizen en nog veel meer.

Info: 070-320 94 99 (SGR)
Delftsekade 22, Leidschendam
www.atlanticdreamvacations.nl



De vondst van de mijlpalen gaf 
belangrijke nieuwe informatie over de 
ligging van de weg die in de Romeinse 
tijd voerde naar de hoofdstad in deze 
streek, Forum Hadriani – bij Voorburg. 
In de eerste eeuwen na Christus lag de 
regio Den Haag aan de rand van het 
Romeinse rijk.
Door de vondst werd ook nieuw licht 
geworpen op het onderzoek naar de 
loop van het befaamde Kanaal van 
Corbulo, dat halverwege de eerste 
eeuw na Christus moet zijn gegraven 
als verbinding tussen de Rijn en de 
Maas. Het lijkt er op dat de weg en het 
kanaal evenwijdig naast elkaar hebben 
gelopen.  
Archeologen van de gemeente hebben 
sinds 1995 onderzoek gedaan in Wate-
ringse Veld. Daarbij zijn onder andere 
huisplattegronden, greppelsystemen, 
een grafveldje, een Romeins dorpje, 
een weg en mijlpalen opgegraven. 
Ook zijn diverse gebruiksvoorwerpen 
gevonden zoals aardewerk, botten van 
dieren, kralen, speelgoed en munten.

Be roning
Het onderzoek dat ruim tien jaar is 
gedaan op de deellocaties ‘Hoge Veld’ 
en bij de Wateringse) Kwaklaan is nu 
afgerond. Alle vondsten zijn minutieus 
beschreven, in kaart gebracht en ge-
conserveerd. Het werk is nu bekroond 
met een wetenschappelijke publicatie 
en een tentoonstelling, die tot en met 
27 november is te zien in het Atrium 
van het Haagse stadhuis aan het Spui. 
Later zal de expositie ook nog eens zijn 
te zien in het Wateringse Veld College, 
de school die praktisch centraal ligt in 
het belangrijkste opgravingengebied in 
de wijk. Wanneer dat precies zal zijn 

moet nog worden vastgesteld.
Voor de expositie is een leuk uitgangs-
punt gekozen. Wat zijn de verschillen 
en overeenkomsten tussen een modern 
Haags gezin uit Wateringse Veld en 
een gezin dat op dezelfde plek woonde 
in de Romeinse tijd? Het antwoord 
op deze vraag wordt gegeven aan de 
hand van de tentoongestelde vondsten. 
Naar school gaan, kokkerellen en de 
hond uitlaten: ook de Romeinen en de 
oorspronkelijke bewoners, de Canane-
faten. deden het dagelijks. Net als feest 
vieren, spelletjes doen, betalen, kleding 
maken, bouwen, enzovoorts. Tegen het 
eind van de eerste eeuw kregen de Ro-
meinen en hun gewoonten steeds meer 
invloed op het dagelijks leven van de 
Cananefaatse boeren.

Geti degebied
De eerste bewoners van het Haagse 
gebied woonden trouwens tussen 3800 

en 3400 voor Christus op een duin bij 
penburg. Hier zijn de vroegste huizen 

van Den Haag opgegraven. Dat de 
mensen hun huizen op hoog gelegen 

grond bouwden was heel verstandig, 
om veilig te zijn voor het water. Enkele 
eeuwen voor Christus bijvoorbeeld 
brak het water van de Noordzee door 

de oever van de Maas heen en zette 
grote delen van het Westland en het 
huidige Zuidwest Den Haag onder 
water. Er ontstond een wijd vertakt 
netwerk van vloedkreken, een gebied 
waarbinnen het water met het tij steeg 
en daalde.
Het gebied dat zich uitstrekte van Mon-
ster langs Poeldijk en Wateringen naar 
Delft en Pijnacker werd bedekt met 
vruchtbare klei en zand, het zogenaam-
de Ganteldek. ‘Gantel’ is een oude 
benaming voor een geul in stromend 
water. Het is ook de naam van een 
riviertje dat nog steeds loopt door het 
Westland en dat het restant is van het 
vroegere stelsel van vloedkreken, de 
Gantel loopt over 9 kilometer van de 
Monsterse Vaart bij ’s-Gravezande naar 
de Doddendaallaan in Wateringen.
Het zand en de klei die aan de oevers 
van de kreken werden afgezet kwamen 
in de loop der eeuwen hoger te liggen 

dan het omringende en inklinkende 
veen. Deze ‘ruggen’ werden door 
de Cananefaten opgezocht voor het 
bouwen van huizen. Gedurende de 
Romeinse tijd (ruwweg de eerste vier 
eeuwen na Christus) slibden de vloed-
kreken trouwens goeddeels dicht.

Plattegrond
Aan het eind van hun onderzoek heb-
ben de archeologen van de gemeente 
Den Haag de plattegrond van het 
moderne Wateringse Veld gelegd over 
de plattegrond van hetzelfde gebied in 
de Romeinse tijd. Zo werd duidelijk 
dat veel nieuwe huizen precies staan 
op de plaats waar 20 eeuwen geleden 
Cananefaatse families woonden. Die 
kwamen rond het midden van de eerste 
eeuw na Christus naar deze plek. Ze 
woonden in boerderijen in kleine 
nederzettingen, verbouwden gewassen 
en hielden vee.
Een boerderij was 20 tot 25 meter lang 

en 6  7 meter breed. Het belangrijkste 
onderdeel van de constructie waren 
twee rijen zware houten palen, met 
daarop een rieten dak. De wanden 
werden gemaakt van vlechtwerk, dat 
water- en winddicht werd gemaakt 
door het te besmeren met een mengsel 
van klei, leem, gehakte stro en mest. 
Binnen waren een apart woongedeelte 
en een stal.
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E positie over Romeinse ti d in ateringse Veld t m 2  november in het Atrium van het stadhuis

o n on n n
Twaalf aar geleden  in november 199  werd aan het Oostein-
de in de Vine -wi  ateringse Veld een sensationele arche-
ologische vondst gedaan. In de grond werden vier Romeinse 
mi lpalen gevonden uit de tweede en derde eeuw van onze 
aartelling  die desti ds eenzelfde functie hadden als AN B-

borden vandaag de dag langs onze wegen. Vla bi  de vind-
plaats staan trouwens betonnen replica’s van de mi lpalen 
opgesteld  de originelen staan veilig in het Museon.

- De situatie in het ateringse eld rond het midden van de 2de eeu  na Christus. De ki ker bevindt zich iets ten zuiden van 
het Oosteinde en endt zi n blik in noord esteli ke richting over het oge eld naar de oord eg. Op de voorgrond: het kanaal 
van Corbulo, een bekende ater eg tussen i n en aas, met aan de noordzi de de omeinse eg. De donkere, rechte li nen 

zi n greppels die de boeren groeven om hun drassige landbou gronden te ont ateren. De schepen op de voorgrond varen naar 
aald i k en de aas, ook de kar met paard heel klein, maar aan ezig op de a beelding  gaat die richting op. De tegenoverge-
stelde richting leidt naar de i n en voert langs orum adriani, de ‘hoo dstad’ bi  oorburg. rt ork: lco limmerveen . -

- De mi lpalen, zoals ze in 1 7 erden aangetro en in de grond. 
oto: Dienst rcheologie . -

- o moeten de antieke ‘ -borden’ er vroeger ongeveer hebben bi gestaan 
langs de eg ekening: . . van inkel . -

- e ascineerde blikken in de vitrines bi  de opening van de e positie in het trium 
vorige eek oto: Peter van Oosterhout .  -

- oor Canane aten as ruilhandel 
belangri ker dan betalen met geld. 
n ateringse eld zi n maar einig 
munten gevonden: slechts veertien. 
i  de omeinen erd el met munten 
betaald. oto: Dienst rcheologie . -
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Deze week:

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en 
meer programma-informatie TV WestText of Westonline.nl

-advertentie-

Deze week:

Met de hele klas naar Dieuwertje én Sinterklaas 
bij Radio West

s a es goed gaat ordt de int zater
dag begroet met een zee van We om 

int ba onnen van mroe  West. 
et zo n ba on ma en de inderen

oo  ans om met de e e as te or
den uitgenodigd bĳ  Radio West, 
voor een bĳ zondere ontmoeting 
met ieu ert e o  n inter aas. 

Het is bekend dat Sinterklaas een
speciale band heeft  met Radio West-
presentatrice Dieuwertje Blok. Daarom
gaat het West-promotieteam zaterdag naar Scheveningen met een
auto vol speciale ‘Welkom Sint’-ballonnen. Genoeg voor alle kinderen. Het wordt zo
een heel vrolĳ k en kleurrĳ k welkom voor de goedheiligman. En tegelĳ k een groot feest
voor de kinderen. Want met zo’n ballon kunnen kinderen meedoen aan de wedstrĳ d
‘Welke Sintballon komt het verst?’. De winnaar wordt op donderdag 3 december
met de hele klas uitgenodigd in de Radio West-studio, voor een speciale
ontmoeting met Dieuwertje Blok en Sinterklaas.

Gratis ballon
De West-wedstrĳ dballonnen zĳ n gratis af te halen bĳ  het promotieteam van Omroep West, 
dat zaterdag 14 november is te vinden bĳ  de Scheveningse haven. Het is de bedoeling dat 
kinderen de Sint met de ballon begroeten. Later kunnen ze de ballon loslaten,
zodat de wind hem mee kan voeren. De vinder van de ballon stuurt een kaartje
naar Omroep West, zo blĳ kt wiens ballon het verst is gekomen. De winnaar van de
Sinterklaasballonnen-wedstrĳ d krĳ gt uiterlĳ k vrĳ dag 27 november een uitnodiging
voor de ontmoeting met Sinterklaas en Dieuwertje Blok.

West weet (bijna) alles
Kan je in november nog een appelboom planten? Hoe kan je 
met de feestdagen bezuinigen en toch genieten? Hoe vaak mag
je je hond wassen? West weet het, zo heet het nieuwe
lunchprogramma van Debby Roukens op Radio West. 
Elke werkdag tussen 13 en 14 uur geeft  Debby samen met 
een deskundige antwoord op de meest uiteenlopende
vragen van luisteraars. Dat kan gaan over  paranormale
zaken, dieren, gezondheid, fi nanciën en elke ander
onderwerp. Wie met een vraag zit kan deze stellen in de 
uitzending van Radio West of doorgeven aan de redactie door
een mail te sturen naar het mailadres
westweethet@omroepwest.nl.

Luisteraars ontmoeten Nick en Simon

Het populaire duo Nick en Simon komt op vrĳ dag 20 november naar het Radio West-program-
ma De Ochtendshow. Kaartjes winnen voor dit exclusieve optreden kan door het nummer 
Rosanne van Nick en Simon in te zingen op de voicemail van Radio West. De tien beste zan-
gers verdienen twee kaartjes. De actie loopt nog een aantal dagen, het nummer van de Radio 
West-voicemail is (070)390 09 09. De tekst van het lied Rosanne is na te lezen op Westonline.nl.

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal

onderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal

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

aterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport op zaterdag
Verkeer en Meer

ondag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op zondag
Haagse Tyconen
Verkeersjournaal

aandag vanaf 17 00 uur 
TV West Nieuws
De Nieuwe Stad
Daar bĳ  die Haagse Toren
Verkeersjournaal

insdag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
Team West
Verkeersjournaal
Wat nou Zuid-Holland!?

maandag t/m vrĳ dag
06-09 uur West wordt Wakker
09-12 uur de Ochtendshow
12-13 uur Twaalfuurtje
13-14 uur West weet het
14-16 uur de Middagshow
16-18 uur West komt Thuis
18-19 uur Gesprek vd Dag

zaterdag
08-11 uur ZEP
11-12 uur And the beat goes 
on
12-14 uur Ik hou van Holland
14-21 uur Radio West Sport

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)

fo
to

: A
N

P

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)

Badlift Dento-S
ordt	 et	voor	u	 oeilijk	o 	 et	bad	

in 	en	uit	te	ko en 	 an	is	de e	 ento	
lift 	een	uitko st 	 e e	lift	is	volledi 	in	
kunststof	 e aakt,	lic t ewic t	en	werkt	
veili 	 et	een	batterij	in	de	afstand
bedienin

aterbestendi e	afstandbedienin•	
fstandbedienin 	afnee baar	voor	een•	

voudi e	opladin 	buiten	de
							badka er

u leunin 	is	traploos	verstelbaar	tot	 	•	
raden	li positie
oo te	van	de	 ittin 	 	c 	tot	 , 	c•	
ewic t	lift		 	k•	
a i ale	belastin 	 	k 	 of	 	k 	te en	 eerprijs•	
lauwe	bekledin 	als	optie	te	bestellen 	•	

	 	 	 	 or aal	 , 	 u	 ,
                                                    Bestelnummer	 MA1070

Gratis verzending.                     Uitstekende service.
1 jaar productgarantie.             Snelle levering.
14 dagen “zichtgarantie”.

Actie

   €429,90

Elektrische bijverwarming.
e	da en	worden	korter,	de	te peratuur	la er 	
ebruik	de e	 i ple 	bij etkac el	 et	een	ver
o en	van	 	 att	o 	 et	in	uw	 it oek	lekker	

snel	bij	te	verwar en

leur	lic t rijs•	
er o en	 	 att•	
tanden 	•	
et	t er ostaat	 ere eld•	

taande	opstellin•	
aakt	 een	 ebruik	van	een	venti•	

lator
oo te	 	 reedte	 	 iepte 	 , 	 	 , 	 	 , 	c•	

		 	 	 	 or aal	 , 	 u	voor		
     Bestelnummer	 MA1090

Actie

€89,90

Mobiliteits- en conditietrainer
et	de e	elektrisc 	aan edreven	

fietstrainer	van	Fysic	blijft	u	ook	
in	de	winter		actief	en	traint	u	uw	
been 	en of	ar spieren	co fortabel	
vanuit	uw	stoel 	

oor	de	trapondersteunin 	is	er	
weini 	krac tsinspannin 	nodi 		

e	snel eid	is	traploos	instelbaar	
via	de	afstandbedienin 	en	op	een	
display	worden	de	tijd,	afstand	en	
et	calorieverbruik	van	uw	oefenin
en	weer e even 		

or aal	 , 	 u	 ,     
Bestelnummer	 MA1080 

Actie

€82,90
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Baas Mol sr. (jaargang 1889) had al 
heel jong in de gaten dat publiciteit 
een van die dingen was om je naam er 
bij het grote publiek in te krijgen. Aan-
vankelijk woonde hij te Leiden waar 
hij op zekere dag een uithangbord zag 
van een schroothandelaar die ook rij-
wielen verhuurde. Helaas of gelukkig 
voor hem, waren op dat moment alle 
rijwielen verhuurd; er stonden er nog 
drie, maar die hadden lekke banden. 
Mol stroopte de mouwen op - ging 
een tube solutie halen - vroeg om een 
emmertje water en plakte de banden. 
Ter beloning mocht hij die dag gratis 
fietsen!
Ja, Mol sr. had een uitstekende neus 
voor zaken. Al in het begin van de 
jaren dertig van de vorige eeuw 
had hij een winkeltje in de Haagse 
Kranestraat 44, met in de etalage grote 
autokoplampen uitgestald. De Haagse 
markt was op dat moment nog op de 

Prinsegracht en daar verkocht Mol 
onder meer ook autoradiators. Aan de 
Blekerslaan 44a stonden zijn pakhui-
zen volgepakt met ‘handel’ en  op de 
binnenplaats wellicht nog bruikbare 
rijwielen en motorfietsen. Alle handel 
werd vandaar per handkar naar de 
markt gebracht. Die was op een steen-
worp afstand van de pakhuizen, maar  
ga het maar duwen!
Met de bouw van het nieuwe belas-
tingkantoor was het gedaan met de 
schamele pakhuisjes en baas Mol 

verhuisde naar een terrein achter de 
Zoutkeetsingel, waar je door een 
poort tussen hoog opgestapeld schroot 
op het open terrein kwam met een 
tweede ingang aan de Schapenlaan. 
En een ander terrein daar vlakbij aan 
de Hillegondastraat, dat als het ware 

een grote binnenplaats was en omringd 
door de kleine gemeentewoningen van 
de Jacobastraatjes. Daar rook het altijd 
heerlijk naar koffie en andere zoetig-
heden, vanwege een zoetwarenfabriek 
die aan het sloopterrein grensde.
Henk Mol jr. kan uren vertellen over 
de dagen van weleer, hij is een uiterst 
aimabele en vrolijke man. Tja, weet 
je,  vertrouwt Henk mij toe. Wij had-
den eigenlijk helemaal geen verstand 
van auto‘s en motorfietsen. Het was 
schroot, onze handel, waar trouwens 
genoeg mee te verdienen viel. Alu-
minium smolten we niet zelf op het 
terrein. Maar we reden met een lege 
oliedrum in een aftands wagentje naar 
ergens buiten de stad. Daar stookten 
we een vuur waarop de oliedrum 
stond, die vulden we met aluminium 
dat dan smolt. Daarna was het prima te 
verkopen.
 Eind zestiger jaren kwam er abrupt 
een einde aan de sloopterreinen, 
nieuwe gemeentelijke verordeningen 
werden van kracht en de gemeente 

deelde mede dat de huurprijzen dras-
tisch zouden worden verhoogd. 

Met de sni brander
Alles ging vanaf dat moment gewoon 
door de snijbrander en werd eens in de 
week naar de hoogovens afgevoerd. 
Dit was al eerder gebeurd, in de oorlog 
had de bezetter alle schroot van  het 
bedrijf afgevoerd naar zijn Heimat, 
zonder te betalen natuurlijk. Baas 
Mol bleef achter met lege terreinen. 
Maar een mens moet wat verdienen 
nietwaar, dus werd op inventieve wijze 
van oude auto- en motorfietsbanden 
rubber om rijwielvelgen gedraaid, zo-
dat Den Haag fietsend in de benen kon 
blijven. Ook begon Mol zomerbloe-
men te telen die per handkar, lopende 
door de stad, uitgevent werden. Tabak 
werd ook verbouwd en Henk jr. vertelt 
smakelijk daarover: Kijk, je neemt 
gedroogde tabaksbladeren, vervolgens 
neem je een tobbe gevuld met water 
waar je die gedroogde tabaksbladeren 
in gooit. Laat het hele zwikje een paar 
dagen staan, zeef de tabaksbladeren er 
uit - gooi in het tabakswater kroppen 
sla, droog en versnij deze en draai er 
shaggies van - Net tabak toch?
Baas Mol zorgde ervoor dat ieder-
een zijn naam kende als autosloper, 
zoon Henk werd elke week naar de  
Haagsche Courant gestuurd om een 
advertentie op te geven. En als hij eens 
was vergeten om naar de krant te gaan, 
waren er de week daarop altijd klanten 
die deze advertentie hadden gemist 
hadden en een kijkje kwamen nemen 
of de sloperij er nog wel was. 

Goed reclame ma en
Omstreeks 1950 liet Mol een koetsje 
met reclame  door de stad rijden om 
het publiek van het bestaan van zijn 
sloperij opmerkzaam te maken. Ook 
in die tijd treft men iedere week zijn 
advertentie in De Autokampioen aan. 
In 1966 was het autoterrein aan de 
Schapenlaan niet meer in gebruik  
- daar heerste de rust van de braam-
struiken, het groeien van mos en het 

lanzaam verteren van carroserieën. Het 
leverde prachtfoto’s op. Baas Mol was 
nu ‘oude Baas Mol’ want zoon Henk 
jr en diens zoon Henkie oeffenden 
de schroothandel voornamelijk aan 
de Hillegondastraat uit. Een terrein 
waar ook verschillende met motor-
zooi uitpuilende pakhuizen stonden. 
De toegangsdeuren gingen niet eens 
meer dicht zo vol was het er! Buiten 
in de openlucht meer dan manshoge 

stapels met scooters, motorfietsen en 
brommers waar dan netjes in een rij 
tientallen motorfietsen onder stonden. 
Onder afdakjes bergen losse motor-
blokken waaronder dan, zo bleek later, 
ook weer motorfietsen netjes in een rij 
stonden. Bij het binnenkomen door de 
poort, er ging maar één deur open, viel 

direct rechts de oude HTM stadsbus 
op. Daarin werden koplampglazen, 
achterlichtkapjes en andere breek-
bare spullen bewaard. Klanten alleen 
hadden geen toegang tot de bus. Iets 
verder doorlopende en dan links, bijna 
verborgen onder stapels anomiem oud 
ijzer, was een nagenoeg verveloze 
kamerdeur die toegang gaf tot het 
kantoor. Nou ja, kantoor? Eigenlijk 
een oude houten keet compleet met 

eikenbureau en telefoon. Indien je je 
daar  eerst aanmeldde en je wens of 
wensen te kennen gaf, mocht je het 
terrein op en terugkerende met het 
object van je gading viel de koopprijs 
geweldig mee! Opvallend was de 
vriendelijkheid en de hulpvaardigheid 
van Henk Mol en zijn zoon, niet echt 
het type mensen dat je voor schroot-
handelaar of autosloper zou aanzien. 
Inmiddels is alles verdwenen. Het 
sloopterrein aan de Schapenlaan is nu 
een stadsparkje geworden compleet 
met kastanjebomen en bankjes. Aan 
de Hillegondastraat zit nu een Turkse 
handelaar met tweedehands auto‘s van 
heel verkeerde merken. Tempis fugit.

Patrick van Griethuysen
Foto s: Archief Henk ol jr.

Haagsche sloperi  en schroothandel H. Mol & Zn. 

n n n o
n n o

Patric  van Griethuysen voerde een sympathie  gespre  met Hen  Mol r.  over smelt-
punten van aluminium  oude auto’s  schrootpri zen en hi  ee  mee in diens fotoalbum.

- aas ol, immer met een sigarenpeuk in de mond.   -

- De oude pakhuis es aan de leekerslaan, met de poserende amilie ol.  -

- De uitstalling van ol op de oude markt aan de Prinsegracht.  -

- errein illegondastraat in 1 . -

- ielen en banden, ook na de oorlogs aren zat er nog el at bruikbaars tussen.  -

- enk ol r. met z’n gelie de sni brander.  -
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Het sociale zekerheidstelsel is in de revisie. De meest luxe kanten ervan worden er afgehaald. Sinds 2006 zijn de WAO en de WW al aangepakt. In 1996 is het aloude weduwen- en weduwnaarspensioen 
afgeschaft. De politieke discussie over de toekomst van de AOW is in volle hevigheid losgebarsten. Een visie over de verzorgingsstaat van Hans  Roodenburg. Vragen en opmerkingen kunnen worden 
gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Verzorgingsstaat wordt waarborgstaat 

De nu zo geroemde verzorgingsstaat 
is en was eigenlijk alleen bedacht om 
een fi nanciële bodem te bieden aan 
gehandicapten, arbeidsongeschikten, 
zieken, werklozen, ouderen en anderen 
die door wat voor omstandigheden dan 
ook in armoede dreigen te vervallen.
Het is onvoorstelbaar welke sociale 
voorzieningen en verzekeringen er 
voor de burgers van Nederland thans 
zijn. We noemen de belangrijkste 
afgekort: AKW, Anw, AOW, AWBZ, 
IOW, TOG, Wajong, WAO, WIA, 
Wmo, WW, WWB. WWIK, Wzt en  
ZW. We zullen er nog wel een paar 
vergeten zijn, maar allen hebben ze de 
bedoeling mensen met een uitkering te 
helpen als zij zijn of worden geraakt 
door calamiteiten.
Aan de AOW-discussie zullen we 
deze keer geen aandacht besteden. Die 
hebben we al eerder op deze plaats aan 
de orde gesteld. Het wachten is op de 
afronding van de politieke procedures.
Tegenstribbelende politici, maar ook 
sommige lezers van deze krant, menen 
dat de verzorgingsstaat wordt uitge-
kleed door alle voorstellen. Dat is wel 

erg kort door de bocht! Voor hetzelfde 
geld kun je stellen dat sommige voor-
zieningen behoorlijk uit de bocht zijn 
gevlogen, waardoor correcties bitter 
noodzakelijk zijn.
Bijna iedereen is vergeten dat in de af-
gelopen vijftien jaar de mogelijkheden 
om respectievelijk de Anw, de WAO, 
de AWBZ, IOA, WIA, WW, WWB 
en ZW te krijgen zijn teruggeschroefd 
of zodanig zijn gewijzigd dat alleen 
bepaalde groepen daarop een beroep 
konden doen.

Paar voorbeelden
Een paar voorbeelden. De Algemene 
nabestaandenwet (Anw) beperkte 
per 1 juli 1996 de staatsuitkering bij 
overlijden van een partner van gehuw-
den. De AWW daarvoor gaf vrijwel 
iedere nabestaande – los van zijn of 
haar eigen inkomen en vermogen - de 
mogelijkheid van een uitkering tot aan 
de AOW-leeftijd. Er komt thans heel 
wat voor kijken om voor een Anw-
uitkering uit de staatsruif in aanmer-
king te komen.
Misschien de grootste operatie is de 

omzetting van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) 
naar de Wet Werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) geweest.  Dat 
had politiek gezien misschien nog wel 
meer voeten in aarde dan de behande-
ling van de nu voorgestelde AOW-
wijzigingen.

Problemen met AO
Tot afgrijzen van een deel van de 
politici en van betalende burgers zag 
men de oude WAO uit de hand lopen. 
Niet alleen ua hoogte van de uitke-
ring, maar ook doordat werkgevers 
stilzwijgend mensen, die nog wel in 
staat waren deels te werken, naar deze 
uitkering ‘loosden’.
Mensen met bovenmodale inko-
mens met bijvoorbeeld geestelijke 
problemen of deels fysieke ongemak-
ken behielden tot hun 65ste jaar 70 
tot 80 procent van hun laatste (vaak 
hoge) loon. Daarvoor was de oude 
WAO eigenlijk niet bedoeld. Vandaar 
de nieuwe wet WIA (Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen) per 1 
januari 2004.

Ook in de aloude werkloosheidsuit-
kering hebben bijstellingen in duur 
en hoogte plaatsgevonden. Per 1 
oktober 2006 is er nog maar één soort 
loongerelateerde WW-uitkering van 
minimaal drie maanden en maxi-
maal 38 maanden. De hoogte van de 
uitkering is in de eerste twee maanden 
75 procent van het dagloon, daarna 70 
procent.

Bi standsuit eringen
Voorts zijn er aanpassingen gedaan 
aan bijstandsuitkeringen, het minimale 
vangnet in ons sociale stelsel. We 
zullen het hierover niet verder hebben, 
maar door de bijstellingen is men ten 
opzichte van vroeger sneller verplicht 
werk aan te nemen. De ‘armoede-
bodem’ van de nieuwe WWB blijft 
overeind.
Eerder is de term ‘dagloon’ in dit stuk 
al opgevoerd. Die is vooral van belang 
voor mensen met hogere salarissen. 
Voor met name de WW, WAO en 
WIA (ook voor de Ziektewet) bestaat 
namelijk een ‘maximum dagloon’. Dat 
bedraagt thans voor werknemersver-
zekeringen   183,15 per dag (ofwel  
3983,51 per maand).
Om deze ingewikkelde kwestie 
simpel weer te geven, betekent het 
dat mensen over maximaal dit bedrag 
percentagegewijs een uitkering kunnen 
krijgen. Met andere woorden: mensen 

kunnen per maand (exclusief vakantie-
geld) pakweg maximaal  2800 bruto 
aan uitkering krijgen. Werkgevers ge-
ven daarnaast soms gouden handdruk-
ken om de hogere inkomensgroepen 
bij ontslag, ziekte of bij de WIA niet 
te sterk te laten terugvallen.
Maar ook bij het bijstellen van de 
sociale voorzieningen blijft het niet. 
Hypotheekrenteaftrek, huursubsi-
die en zorgtoeslag zijn de volgende 
inkomensafhankelijke (vaak fi scale) 
regelingen die in de toekomst zullen 
worden aangepakt.

Schaamteloosheid
Al deze aanpassingen van een ‘verzor-
gingsstaat’ naar een ‘waarborgstaat’ 
(een betere term) zullen voor de 
samenleving alleen aanvaardbaar zijn 
of worden als nog meer dan met het 
maximum dagloon beperkingen wor-
den gesteld aan de hogere en vooral 
topinkomens. Bonussen en exorbitante 
zelfverrijkingen zouden eigenlijk heel 
moeilijk moeten worden gemaakt, al 
dan niet met fi scale maatregelen. Laat 
hen blij zijn dat aan de door hen  in-
middels opgebouwde hoge vermogens 
niet wordt getornd. 
Hoe amusant ook, een tv-programma 
met schaamteloze rijkaards als ‘Bij 
ons in de pc’ van Jort Kelder, zal het 
acceptatieklimaat van de gewone 
burgers niet doen verbeteren. 

De verzorgingsstaat staat echt niet op instorten nu het abinet de AO -leefti d op de lange 
termi n wil opschuiven naar  aar. l zi n en worden een aantal weeffouten’ uit de veel-
heid aan regelingen gehaald  die vooral voor omen dat hogere in omensgroepen met bepaal-
de uit eringen nogal lu ueus unnen doorleven. Zo had de grondlegger van de AO  premier 
Drees van vier rooms-rode abinetten  het ooit oo  bedoeld. Drees was voor een waarborg-
staat en wilde voor omen dat de overheidsuitgaven uit de hand zouden lopen.

Erf- en schen ingsrecht

Moeder wil erven van
overleden zoon
Een van mijn vier kinderen, een zoon, 
is overleden. k ben al twintig jaar 
gescheiden van de vader. Heb ik 
recht op zijn nalatenschap

Als een van uw zonen is overleden en 
hij heeft geen echtgenote en kinderen 
die als eerste wettelijke erfgenamen 
in aanmerking komen en er is door 
hem ook geen testament gemaakt dat 
anders bepaalt, dan komen inderdaad 
de zussen, broers en ouders (groep 2) 
in aanmerking voor verdeling van de 
nalatenschap.

Al vi ftien aar in
Span e wonend
Wij zijn ongeveer vijftien jaar 
geleden ge migreerd naar Spanje. 
Vallen wij nu als ge migreerde 

ederlanders onder het ederlands 
wettelijke erfrecht of vallen wij onder 

de Spaanse wetgeving

Bij de heffi ng van successie- en 
schenkingsrecht wordt uitgegaan 
van het woonplaatsbeginsel. Als Ne-
derlanders in het buitenland wonen, 
geldt het nationaliteitsbeginsel: dat 
betekent dat als u binnen tien jaar na 
vertrek uit Nederland een schenking 
doet of komt te overlijden nog onder 
de Nederlandse wetgeving in deze 
blijft vallen (dit ook om kapitaal-
vlucht naar belastingparadijzen te 
voorkomen). Er zijn ook vaak rege-
lingen om te voorkomen dat u dubbel 
belast wordt (in Nederland en in het 
land van vestiging).

it uw vraag begrijpen wij dat u 
langer dan vijftien jaar uit Nederland 
weg bent. Ons inziens valt u bij 
overlijden daarom onder de Spaanse 
wetgeving. Wij kennen die niet en 
adviseren u zich in Spanje daarvan 
op de hoogte te stellen. Gratis infor-
matie is ongetwijfeld bij de Spaanse 
overheid te krijgen. Anders moet u 
een Spaanse notaris inhuren (ook 

handig als u een testament wil laten 
opstellen).

Fiscale za en

Uitbetaling oude
levensverze ering
Vanaf  1969 heb ik maandelijks 
premie betaald voor een levensverze-
kering uit te betalen op 1 september 
2009 dan wel voor die datum mocht 
ik komen te overlijden. Gelukkig ben 
ik er nog steeds en heb nu een bedrag 
van  11.608 op mijn rekening 
gestort gekregen. k heb een brief van 
de verzekeraar gekregen dat zij wet-
telijk verplicht is aan de Belasting-
dienst een kopie van deze uitbetaling 
te zenden. oet ik, nadat ik veertig 
jaar premies heb betaald, hierover 
nog eens belasting voldoen

We nemen aan dat het hierbij gaat om 
een zogenoemde gemengde levens-
verzekering (later lijfrentepolis gehe-
ten) van voor de brede herwaardering 
(in 1999). Het zit nogal ingewikkeld 

in elkaar, maar aangezien het kapitaal 
in één keer door de verzekeraar aan 
u is gestort, maken we daaruit op dat 
u deze levensverzekering steeds met 
premies uit uw netto-inkomen hebt 
betaald. Dan is deze uitkering ook 
netto en zal niet in box 1 onder de 
zware inkomstenbelasting vallen.
Heeft u echter de premies van uw 
bruto-inkomen afgetrokken om 
belastingvoordeel te genieten, 
dan wordt de uitkering geheel of 
gedeeltelijk ook in box 1 belast. Bij 
uw aangifte over 2009 komt u of uw 
belastingadviseur vanzelf de moge-
lijke opgaven en voorwaarden tegen. 

 kunt uw verzekeraar ook bellen 
of vragen hoe het nu precies bij uw 
belastingopgave moet.

Samenlevings westies

Postadres van ander
op een woonadres
emand heeft mij gevraagd of hij 

mijn woonadres mag gebruiken 
als zijn postadres p/a . u heb ik 

gehoord dat je daardoor problemen 
kunt krijgen met de Belastingdienst. 
Klopt dat

Er kan niet zozeer een probleem ont-
staan met de Belastingdienst, want 
ieder wordt individueel belast. Als 
er beslag moet worden belegd, komt 
het incassobureau van de Belasting-
dienst wel kijken op uw adres of er 
wat te halen is van de persoon die 
zijn postadres heeft bij u. Pas als het 
goede en betrouwbare kennissen (of 
kinderen) zijn, zouden we aanbeve-
len een postadres van een ander bij u 
toe te laten.
Moeilijkheden kunnen ook ontstaan 
als er sprake is van huurtoeslag en 
bij bijstand. Is hiervan sprake (bij u 
of de postadrespersoon) dan raden 
we ook af een postadres bij u toe te 
staan.



Voor hen zijn er tegenwoordig meer 
mogelijkheden om door te werken. 
Sinds 1 april 2009 is er bijvoorbeeld 
een nieuwe cao voor uitzendkrach-
ten van kracht. Deze cao is tot stand 
gekomen tijdens overleg van de NBB  
(de koepel van uitzendbureaus) en de 
vakbonden LBV, FNV, CNV, de nie 
en de Internetvakbond. De nieuwe cao 
voor uitzendkrachten richt zich vooral 
op drie onderwerpen: administratieve 
lastenverlichting bij de werkgevers; 
scholingsmogelijkheden voor werk-
nemers (via de Stichting Opleiding en 
Ontwikkeling Flexbranche, STOOF); 
én arbeidsparticipatie van specifieke 
doelgroepen.

Afspraa
Een van de speerpunten bij dat laatste 
onderwerp is dat er meer ouderen als 
uitzendkracht aan de arbeidsmarkt 
gaan deelnemen. De betrokken partijen 
kwamen overeen dat de mogelijkheden 
om een 65-plusser langer aan het werk 
te houden, moesten worden vergroot. 
Daartoe werd ook een nieuwe afspraak 

opgenomen in de cao. Die afspraak 
houdt in dat 65-plussers voortaan 364 
weken lang (7 jaar) kunnen worden 
uitgezonden, deels onder uitzendbe-
ding en deels onder een contract voor 
bepaalde tijd, voordat zij in een vast 
dienstverband terechtkomen.
In de oude cao werd geen rekening 
gehouden met de bijzondere arbeids-
positie van 65-plussers en gold een 
maximale uitzendtermijn van 3  jaar. 
De verwachting is dat de participatie 
van ouderen door deze maatregel sterk 
zal toenemen.
De nieuwe NBB -cao heeft een 
looptijd van vijf jaar en zal na twee jaar 
worden geëvalueerd.

Speciale uitzendbureaus
Interesse in werken voor een uitzend-
bureau dat is gespecialiseerd in senio-
ren, en dus ook in 55- of 65-plussers? 

Dat kan in Den Haag bij:

plus
Reinkenstraat 42

2517 CW  Den Haag
Tel. (070) 346 20 21
denhaag@65plus.nl

oute 
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
(070) 368 66 56
info@route-55.nl

utstanding
Jan van Nassaustraat 97
2596 BR en Haag

Tel: (070) 326 40 29
denhaag@oudstanding.nl

eniorgroep
Tel. (070) 711 03 85
denhaag@seniorgroep.nl 

De Seniorgroep maakt voor haar 
ge(pre)pensioneerden gebruik van de 
CA  van de Vereniging van Door-
werkgevers (VDWG). Deze CA  is 
speciaal ontwikkeld op initiatief van de 
Seniorgroep.

A TUEEL
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DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda
Maandag 1  november:
Administratie opzetten
Veel mensen hebben geen overzicht 
over hun inkomsten en uitgaven. Brie-
ven die binnenkomen verdwijnen vaak 
in een lade of in een hoekje bij de 
andere papieren. Door dat gebrek aan 
overzicht ontstaan vaak schulden of 
worden schulden groter. En wanneer 
er dan eindelijk motivatie is om er wat 
aan te gaan doen, is het opzetten van 
een administratie vaak een (te) grote 
klus. Welke papieren moeten waar? 
En wat kan ik wel weggooien en wat 
niet? Daarom organiseert de afdeling 
Budgetcoaching van de gemeen-
ten Den Haag voor inwoners van 
Escamp de workshop ‘Hoe zet ik mijn 
administratie op?’ Bij deze workshop 
ontvangt u een ordner en een perfora-
tor.  hoeft alleen uw papieren mee te 
nemen. Na een korte introductie over 
het opzetten en bijhouden van een 
administratie gaat u vervolgens zelf 
aan de slag met uw papieren. Mochten 
er vragen zijn, dan kunnen budgetcoa-
ches u helpen. Na twee uur workshop 

stapt u naar buiten met uw eigen 
administratiemap waarin een goed 
georganiseerde administratie zit. Let 
op: in januari begint een cursus Weet 
wat je besteedt! als vervolg op deze 
workshop. Wijkcentrum Escampade, 
Maarsbergenstraat 30, 9.30-12.00 uur, 
deelname gratis. Opgeven kan via de 
website www.weetwatjebesteedt.org. 
Nadat uw aanmelding ontvangen is, 
krijgt u ongeveer een week v r de 
workshop een uitnodiging thuisge-
stuurd. Meer informatie:
tel. (070) 384 72 91 of e-mail
infobudget@szw.denhaag.nl.

Dinsdag 1  november:
High tea bi  

leurri  Mondriaan
Overgewaaid uit Engeland is hij in 
Nederland ook erg populair gewor-
den: de High Tea. V R Welzijn 
Loosduinen organiseert een uitstapje 
naar Kleurrijk van Mondriaan, waar u 
tegen een vriendelijk prijsje feeste-
lijk kunt High-Tea-en. Mondriaan-
studenten verwennen u graag met 

allerhande soorten thee, hartigs en 
natuurlijk zoetigheden. Vertrek om 
13.05 uur vanuit wijk- en dienstencen-
trum De Henneberg. Prijs:  5,-., met 
Ooievaarspas 35  korting. Er wordt 
met het openbaar vervoer gereisd, 
dus vergeet niet om uw strippenkaart 
mee te nemen. Voor meer informatie 
en aanmelding: i-Shop de Henneberg, 
Tramstraat 15, tel. (070) 397 60 01.

Dinsdag 1  november:
Valpreventie Bouwlust
 De woningcorporaties Haag Wonen 
en Staedion organiseert samen met 
Stichting Saffier een informatiebij-
eenkomst om valongelukken in en 
om huis te verminderen. Deskundige 
fysio- en ergotherapeuten van Saffier 
verzorgen een interactieve voorlich-
ting over het voorkomen van vallen. 

 krijgt informatie en handige tips, 
en daarnaast is het mogelijk om uw 
rollator (of ander hulpmiddel) te laten 
controleren door Harting-Bank en om 
u in te schrijven voor een adviserend 
huisbezoek! Centrum Carel van den 

Oever, Schrijnwerkersgaarde 3, 15.00-
16.00 uur. Deelname is gratis en voor 
koffie en thee wordt gezorgd. Meer 
informatie: Servicebureau Saffier 
(0800-7 233 437).
De foto is van de Respect Zorggroep 
Scheveningen, die een speciale folder 
beschikbaar heeft over valpreventie. 
Zie op internet www.rzgs.nl

Dinsdag 1  november:
Rommelmar t Rustoord
Op WZH-locatie Rustoord. Rustoord 
opent haar deuren en organiseert een 
grootse rommelmarkt in de kapel van 
het woonzorgcentrum.
Behalve een rommelmarkt zal er ook 
een boekenmarkt worden georgani-
seerd. Bovendien zullen er artikelen 
van de handwerkclub van WZH 
Rustoord worden verkocht. Heeft u 
thuis spullen staan die u aan de rom-
melmarkt wilt schenken, dan kunt u 
deze tot 15 november afgeven bij de 
receptie van WZH Rustoord. Raad-
huisstraat, Voorburg, 10.00-16.00 uur, 
toegang gratis.

I O  st us 1363  501 E   Den Haa  070  36  3  1

INFORMATIE:

Nieuwe televisieserie: 
Boer & zorg
De RV  is begonnen met een nieuwe 
televisieserie rond boeren - maar vooral 
hun ‘cliënten’. In de humoristische en 
ontroerende serie ‘Boer  zorg’ wordt 
voor het eerst op televisie een zo uit-
voerig mogelijk beeld geschetst van het 
dagelijks leven op drie zorgboerderijen. 
Vol enthousiasme en toewijding zorgen 
de boer en boerin er daar voor dat men-
sen met verschillende handicaps hun 
beperking als het ware ‘vergeten’. Het 
gaat daarbij om autistische kinderen en 
volwassenen, mensen met een psychi-
sche beperking of achtergrond (burn-out, 
depressie), ex-verslaafden en ouderen 
met dementie. Door de handen uit de 
mouwen te steken in de buitenlucht en 
door het contact met planten, dieren, 
mensen, aarde en de seizoenen komen 
zij tot innerlijke rust en zelfvertrouwen. 
Er wordt wel gewerkt, maar de produc-
tie staat vaak niet voorop. De makers 
raakten zeer betrokken bij de bewoners, 
hetgeen bijzondere verhalen oplevert. 
‘Boer  zorg’ wordt nog uitgezonden op 
16 en 30 november en op 7 en 14 decem-
ber 2009, op Nederland 2 om 19.55 uur.

Doorwer en na 
pensioen goed voor
de gezondheid
Stoppen met werken of juist doorwerken 
na je pensioen kan van invloed zijn op 
de gezondheid. Dat suggereren onder-
zoekers van de Amerikaanse niversity 
of Maryland. Over een periode van zes 
jaar onderzochten zij iedere twee jaar de 
gegevens van 12.289 mensen die aan het 
begin van het onderzoek tussen de 51 en 
61 jaar oud waren. Zo ontdekten ze dat 
gepensioneerden die tijdelijk werk of 
parttime werk verrichten, minder vaak 
ernstige ziektes hebben en beter functio-
neren in hun dagelijks leven. Mensen die 
na hun pensioen doorwerkten in dezelfde 
sector, hadden een betere gezondheid 
dan mensen die stopten met werken. 
Voor gepensioneerden die in een andere 
sector gingen werken, bleek dit niet te 
gelden. Volgens de onderzoekers kan dat 
komen omdat een nieuwe werkomgeving 
tot stress kan leiden.

De ogel is bi na door de er : we moeten over een ti d e allemaal 
gaan doorwer en tot we  zi n  zo wil het abinet. Niet iedereen 
is er even gelu ig mee. Anderen vinden het uist fi n om te bli ven 
wer en en moeten er niet aan den en om noodgedwongen te stop-
pen als ze 5 worden.

www. i . r
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De les die ik leerde, was dat, wilde 
je vreugde en vermaak hebben in je 
leven, je een manier moest vinden 
om iets met muziek te doen. Ofwel 
zelf in een band gaan spelen, ofwel 
bij muzikanten rondhangen. De eerste 
optie heb ik nog een blauwe maandag 
aan gewerkt door op gitaarles te gaan 
bij Renée Nodelijk, van Renée  his 
Alligators. Die gaf les bij muziekhan-
del Bas van de Rest in het Westeinde. 
Maar na een paar lessen had ik door, 
dat dat een doodlopende straat was. Ik 
kreeg pijn in mijn vingertoppen van 
die rot snaren en van al die moeilijke 
grepen raakten mijn vingers constant 
in de knoop. Dus spelen in een groep 
zat er niet in.
Dan maar v r of naast het podium in 
plaats van erop. Mijn bandjes speelden 
voornamelijk in het Casino OberBay-
ern, aan de boulevard in Schevenin-
gen, later omgedoopt tot Club 192, 
en in de Marathon, een ‘kantine’ van 
een rolschaatsbaan aan de Savorin 
Lohmanlaan. In het Casino kon ik 
meestal gratis binnenkomen, door mij 
aan te melden voor de beveiliging. 
We waren dan met een ploegje van 
drie of vier man en werden collectief 
aangenomen voor het bewaken van 
een zijdeur. Eenmaal bij die bewuste 
ingang geposteerd lieten wij de rest 
van de vriendenclub later op de avond 
naar binnen en als de hoofdact kwam, 
lieten wij de deur de deur en keken 
naar het optreden. Zo zag ik de Who, 
Kinks, Hollies, Pretty Things en nog 
veel meer van die Engelse topbands. 
In tegenstelling tot al die zwaar 
overdreven verhalen over bendes en 
vechten in Den Haag, was er waar ik 
mij vertoonde bijna nooit stront aan de 
knikker. Natuurlijk kreeg er wel eens 
iemand een tik of een dreun, maar 
van georganiseerde veldslagen was 

nauwelijks sprake. Zeker niet in het 
uitgaanscircuit van de beatgroepen. Er 
waren wel eens geruchten dat er iets 
ging gebeuren in de duinen of bij de 
snackbar de Plu in de Goudenregen-
straat. Dan zag het er bij wijze van 
spreken zwart van de kijkers, maar er 
gebeurde bijna nooit wat. Allemaal 
schooljongensgepraat, stoerdoenerij. 

Het Voddenbal
De Haagse bands als onder andere The 
Motions,  65, Incrowd en The Gol-
den Earrings speelden in gelegenheden 
als de Marathon, de Drie Stoepen, 
de Haard, de Eekhoorn, Amicitia en 
soms werd ook de Houtrustrotonde of 
de Houtrusthallen omgebouwd tot con-
certhal. Fameus was het Voddenbal in 
de Houtrustrotonde (20 februari 1965) 
met de Golden Earrings in jac uet 
en het concert van de Rolling Stones 
(1967) in de Houtrusthallen.
Het midden van de jaren zestig waren 
in Den Haag, als je van muziek hield, 
een feest. Ieder weekend speelde er 
wel ergens een goede band, wat zeg ik, 
wel een paar goede bands. Zo ging je 
op je Puch, met je meisje stevig ach-

terop, van de ene band naar de andere. 
Dansen. Je ging ‘uit dansen’. Dat hield 
in, in lange rijen, naast elkaar voor het 
podium, met tegenover je je meisje, 
een beetje heen en weer bewegen met 
je bovenlichaam op de maat van de 
muziek. Ik zou het nu niet eens meer 
durven nadoen, hoewel dat jumpen 
van tegenwoordig er ook ernstig 

belachelijk uitziet. In het Casino werd 
meestal niet ‘gedanst’, daar ging je 
echt heen om naar de bands te kijken. 
Wat een groot vermaak was, toen al, 
was ‘stage diving’, de voorloper van 
het ‘crowd surfen’. Dit ontstond uit 
het fenomeen, dat als er iemand op 
het podium klom tijdens een concert, 
deze er dan binnen de kortste keren 
werd afgekegeld door overijverige 
ordebewakers. Gewoon opgepakt bij 
kop en kont en teruggeknikkerd tussen 
het publiek. Op ’t laatst werd dit als 
een sport gezien door wijsneuzen, die 
het podium opklommen en voordat 
de security hen te pakken had, er zelf 
weer afdoken tussen het publiek, waar-
bij zij erop vertrouwden opgevangen 
te worden door hun makkers. Grote 
hilariteit was er natuurlijk als iedereen 
een stapje opzij deed en de onfortuin-
lijke stage diver een rotsmak maakte 
op de harde plankenvloer.

Muzie  E press
Zo gingen de jaren voorbij en van 
uitgaan kwam verkering, van verke-
ring kwam trouwen, en van trouwen 
kwamen kindertjes en carri re maken. 
Carri re maken hield voor mij in: 
werken bij een verzekeringsmaat-
schappij. Een foute keus. Het gefocus 
op de opgedrongen carri re leidde tot 
afstomping en de interesse in muziek 
ging op een heel laag pitje. 
Gelukkig werd het vuur weer aange-

wakkerd toen mijn vrouw en ik kennis 
maakten met een stel in de buurt, 
waarvan de man werkte bij Muziek 
Expres. Door zijn werk daar kreeg 
hij vaak net uitgekomen elpees van 
promotiejongens van platenfirma’s, 
die regelmatig op bezoek kwamen bij 
de redactie. De man bezat dan ook een 
platencollectie waar je ‘u’ tegen moest 
zeggen. En af en toe schoof hij er één 
mijn kant op en begon de zon weer een 
beetje te schijnen. Ook kon hij kaartjes 
regelen voor de meeste concerten en 
nodigde hij mij af en toe uit om mee te 
gaan. Zo’n uitnodiging nam ik graag 
aan, maar of ik dan wel mijn camera 
mee mocht nemen, want fotograferen 
was op dat moment mijn grootste 
hobby. Hiertegen had hij geen bezwaar 
en tijdens die concerten nam ik mijn 
eerste foto’s van artiesten. 

Popfotografie
Daar maakte ik dus kennis met de 
wereld van de popfotografie. Het 
werkte verslavend kan ik je vertellen. 
Het vuur in mij laaide weer op. Het 
‘wereldje’ fascineerde mij en kreeg 
een steeds grotere greep op me. Al 
snel ging het vrijblijvende eraf en ging 
ik ook zonder hem naar concerten. De 
kwaliteit van de foto’s ging met grote 
sprongen vooruit en de bekroning 
liet niet lang op zich wachten. De 

hoofdredacteur van Muziek Expres, 
die ik inmiddels ook goed kende, was 
overgestapt naar een nieuw opgericht 
blad, de Hitkrant. Daar was ruimte 
voor nieuw fototalent en ze plaatsten 
een van mijn concertfoto’s. Op het 
moment, dat ik vers van de pers dat 
blad onder ogen kreeg, waarin voor de 
eerste maal mijn foto stond afgedrukt, 
zal ik nooit meer vergeten. Dat was 
een rush... kippenvel, klingelende 
klokken, zingende engelen, noem maar 
op, in ieder geval gaf dat een ontzet-
tende kick. 

Geen stropdas meer
En of ik nog meer voor ze wilde doen? 
Dat was dus net zo iets als een blinde 
vragen of hij weer wil zien. Ja, natuur-

lijk wilde ik dat! Voor ik het wist, foto-
grafeerde ik bijna alle popconcerten 
die er in Nederland werden gegeven 
en maakte ik foto’s van optredende 
artiesten bij Toppop in de televisiestu-
dio’s in Hilversum. 
En, oh ja, ik werkte ook nog in de ver-
zekeringen. Weliswaar inmiddels in de 
buitendienst, maar dat vroeg natuurlijk 

om moeilijkheden. Die lieten dan ook 
niet lang op zich wachten en het eind 
van het liedje was dat ik daar ontsla-
gen werd. Ze vonden dat ik wel erg 
weinig tijd besteedde aan hun klanten 
en de productie ging dus omlaag. 
Duhhuh, hoe zou dat dan toch komen? 
Niet lang over getreurd. Blij dat ik van 
die stropdassen af was. 
Om van mijn hobby een beroep te 
maken had ik inmiddels ook de Foto-
vakschool gedaan, dus de theoretische 
kant van het fotograferen was ook 
onderbouwd. Niets stond mij dus meer 
in de weg om weer te genieten van het 
leven tussen de muziek en de muzi-
kanten. Alsof de heerlijke jaren zestig 
weer opnieuw waren begonnen.

Aad Spanjaard

Het bovenstaande 
verhaal is 
ontleend aan het 
boek After-
math, 20 jaar 
pophistorie door 
de lens van de 
camera . n het 
boek beschrijft  
Aad Spanjaard zijn belevenissen als 
popfotograaf in de jaren 70 en 80.
Het 140 pagina s tellende boek is 
uitgegeven door Van Wonsdorp ( SB : 
978-90-888-2005-2) en kost  17,50.

Aftermath’  2  aar pophistorie deel 2

n l
l n n o n

In de vorige De Oud-Hagenaar deed Aad Span aard vooral uitgebreid verslag van zi n er-
varingen met de Rolling Stones in Den Haag. Hi  eindigde met de chaotische toestanden 
ti dens het door Paul Ac et georganiseerde concert op  augustus 19 4 in het urhaus. Op 
deze pagina vertelt hi  verder over zi n belevenissen in de popscene. - De olding aring in 1 82. -

- Optreden van londie in 1 78 bi  opPop. -- bba ti dens een optreden in otenburg in 1 7 .-

- erman rood op z’n hotelkamer.-

- De onvergeteli ke Doll  Dots.-
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Sjaak Bral - Verzamelde columns 2009
Inclusief de verhalen van Ome Ed!

Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl

ISBN 9789080645363

w
w

w
.sp

e
csa

ve
rs.n

l

JASPER CONRAN €169

(25051087)

Incl. gratis PENTAX 

standaard 

enkelvoudige glazen

De meeste mensen boven de zestig hebben een bril nodig en vaak met dure varifocale glazen. 

Bij Specsavers houden we hier rekening mee. Professionele oogzorg moet volgens ons immers 

betaalbaar blijven. Als 60-plusser krijgt u bij aankoop van een montuur vanaf €99 maar liefst 

50% korting op PENTAX standaard varifocale glazen! Bij Specsavers nemen wij u en uw porte-

monnee serieus. Ga toch meteen naar Specsavers.

SERIEUS VOORDEEL 

VOOR 60-PLUSSERS

50%
KORTING

OP VARIFOCALE

GLAZEN

NEEM DEZE ADVERTENTIE MEE NAAR DE WINKEL VOOR UW KORTING!

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

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

© 2009 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

UW VESTIGING!  

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

Specsavers Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Deze vraag is net zo lastig, zo niet nog 
lastiger in verband met het ontbreken 
van voldoende spaargeld, voor mensen 
met een bescheiden huis of appartement. 
Wat doe je met je huis wanneer je in de 
herfst van je leven zit, en sommigen de 
winter al voelen aankomen, en je huis 
is afbetaald maar er moet wel nodig 
worden opgeknapt? Dan is er niet altijd 
voldoende spaargeld om het een en ander 
te fi nancieren, een hypotheekverhoging is 
ook weer zo’n oefening op je oude dag, 
en vaak is het meest vervelende nog de 
organisatie, het uitspitten van de diverse 
offertes van aannemers, de rommel, en de 
werklui in je huis. 

Rente als ruggesteunt e
Dan komt bij menigeen nog wel eens de 
vraag op of het niet zinvol is om het huis 
maar gewoon te verkopen en een huis te 
gaan huren dat wel volledig voldoet aan 
de huidige maatstaven. Daarop is natuur-

lijk geen standaard antwoord te geven. 
Hierop van invloed zijn vragen die gaan 
over hoe iemand aan zijn of haar huis 
is verknocht, de herinneringen van inmid-
dels uitgevlogen kinderen, wiens kamers 
nu waarschijnlijk worden gebruikt als 
rommelhokken. Je breekt je nek over 
de droogrekken en de puzzels op die 
handige  hardboardplaten. Als iemand 
minder gehecht is dan zou verkoop inder-
daad een goede optie zijn. Stel nou dat de 
onbelaste waarde van de woning nu 
 250.000 bedraagt en hier een rente van 

3  op kan worden losgelaten, dat is wel 
even zoeken maar er zijn banken die 
3  geven, dan levert de rente  7.500 
op. Dat is toch een prima aanvulling op 
de bestaande  pensioeninkomsten om 
de nieuwe huur mee te kunnen betalen 
zonder dat er op het vermogen wordt 
ingeteerd.
Dit is een berekening in vogelvlucht en 
hier is nog geen rekening gehouden met 

de forfaitaire rendementsheffi ng. Wat 
is dat ook al weer? Een vast rendement 
van 4  van de gemiddelde waarde van 
uw bezittingen minus uw schulden op 1 
januari en 31december. Over dit forfaitair 
rendement moet u  30  belasting beta-
len. Dit betekent dat u na de vrijstelling 
1,2  belasting moet betalen over uw 
bezittingen. Dat lijkt gezien de huidige 
rente die u ontvangt niet fair. En dat is 
ook zo. Deze 4  geschat rendement was 
begroot toen de rente veel hoger stond. 

Notaris raadplegen
Het oplossen van dit soort vragen is vaak 
complex, soms willen de kinderen de 
woning overnemen en laten de ouders 
huren.
Enfi n, dit soort beslissingen kosten tijd, 
rijp beraad en goed advies. Ook is het 
bezoek aan een notaris een prima beslis-
sing. Hij of zij kan hier wel het nodige 
in betekenen en dit is niet meer voorbe-
houden aan de beter bedeelden gelukkig. 
Ook hun tarieven staan onder druk de 
laatste tijd.  Natuurlijk is het nemen van 
deze beslissing ingewikkeld maar dat is 
het in elkaar zetten van een Ikea wand-
meubel ook.

o n n n n
Soms is het hebben van een vermogensbestanddeel nog wel eens 
lastig omdat het een aantal vragen oproept. Geldt dit dan alleen 
voor de ri en  Nee  dit geldt oo  voor de gewone man vrouw die 
zi n haar hele leven hard heeft gewer t en zi n haar huis inmiddels 
heeft afbetaald. En dan gaat dat niet alti d over grote villa’s. 

ichel van der Steen 
gee t al zo’n t intig 
aar advies over 
geldzaken. i  is be-
edigd h potheekma-
kelaar, maar houdt 
zich ook bezig met 
pensioenk esties en 
vermogenszaken.
ezers die een 

bepaald onder erp 
graag behandeld il-
len zien, kunnen dat 
laten eten:
indeknip
deoud-hagenaar.nl

Gratis openbaar
vervoer voor ouderen
met weinig in omen

AOW’ers met een Ooievaarspas kunnen 
in Den Haag ook in 2010 gratis met het 
openbaar vervoer reizen. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft de 
regeling verlengd, omdat blijkt dat veel 
65-plussers er gebruik van maken.
Een defi nitief besluit over gratis OV voor 
ouderen met een laag inkomen neemt het 
college in de loop van 2010. Dan zijn 
de eindresultaten van de proef, die op 1 
januari 2009 inging, bekend.
De vraag is of ouderen met een laag in-
komen vaker de deur uitgaan als ze gratis 
met tram en bus kunnen. Tot nu toe wijst 
de proef uit dat 65-plussers inderdaad 
vaker het openbaar vervoer gebruiken, er 
meer op uit trekken en vaker een Ooie-
vaarspas aanvragen. 

Gezocht: zelfstandige woonruimte 
omgeving Duinoord, Zeeheldenkwar-
tier of Archipel. Ruime woonkamer of 
kamer ensuite, twee ruime slaapka-
mers, terras of tuin. Circa 120 m2 

totaal. Prijs tot max. 1.200 euro per 
maand. Reacties per e-mail naar 
tipkader@deoud-hagenaar.nl
O.v.v.: tk01doh20

tip ader advertentie
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BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

ZONDER ZORGEN 
VERHUIZEN
 Senior verhuizingen met zorg Klussenservice
 Duidelijk offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice

 U kunt al 
 verhuizen
 vanaf € 295,-

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:

 Bezemschoon-oplevering van de woning

 De woning/bedrijfspand worden in de staat van oplevering 

  gebracht naar de eisen van de Woningstichting/familie/makelaar

 Woning verkoop klaarmaken bijv. witten, schilderen, behangen etc.

VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0180 - 61 05 60   OF   06 - 51 17 34 26

Val enbos er  en de ARP: 
Maa t geen fouten  
iest Jan Schouten

Het was begin 1950. De verkiezingen stonden op stapel 
en dat ging er in die jaren heel anders aan toe dan tegen-
woordig. In de laatste weken voor de verkiezingen hingen 
de mensen posters voor de ramen. Nee, niet zo maar een 
paar, je zag ze bijna overal. De kop van Drees torende 
er bovenuit. De PvdA was in!  Maar vlak de KVP ook 
niet uit met meneer Schmelzer. Een goede derde was de 
ARP met Jan Schouten, waar wij thuis ook lid van gere-
formeerde partij. Mijn vrienden aan de overkant waren 
hartstikke ‘rood’ en de kop van Drees verduisterde dan 
ook de hele kamer terwijl Jan Schouten nog wat licht door 
liet. Dat waren nog eens tijden! Iedereen stond op de bres 
voor zijn eigen meningen.
De hele Valkenboskerk was ARP! Dat hebben we gewe-
ten. Meneer Van der Maale, de baas van de kerk was er 
voortrekker van. Hij verzon de gekste dingen. Dan weer 
ballonnen, dan weer  met een kraam er op uit met een bus 
vol anti-revolutionairen.

Legendarische tocht
Nu had hij iets leuks bedacht en dat was een fietstocht 
door de wijk. Kinderen vanaf twaalf jaar mochten mee-
doen. Maar ja, er moest wel reclame gemaakt worden. 
Hoe doe je dat? Een fiets met een bord er op en een wit 
shirt aan met de letters ARP er op. Die letters heeft mijn 
zus nog voor mij gemaakt. Grote zwarte letters. Mijn 
vader  was erg handig en maakte een bord voor op de fiets 
en van meneer Van der Maale kregen we een grote strook 
die er opgeplakt moest worden met de tekst: Maakt geen 
fouten, kiest Jan Schouten . Daar ging de hele stoet van 
wel zo’n pak weg 70 jongens en meisjes uit de Zuider-
parkwijk. Met alle toeters en bellen er op. De start was bij 
de Dr. J. C. de Moorsschool aan de Naarderstraat en, ik 
weet het nog precies, we gingen via de Escamplaan en de 
Soestdijksekade over de Loosduinsekade naar de Valken-
boskerk. Daar stonden dan mensen met Oranje Limonade, 
de kleur van de ARP. We fietsten via de Loosduinseweg 
naar de winkel van Lijnkamp, die nu al jaren gerund 
wordt door Johan Maasbach. We reden De la Reyweg 
over tot aan de Dierenselaan en zo gingen we verder naar 
de Naarderstraat, waar familie ons opwachtte. Het leek 
warempel wel of we uit Frankrijk kwamen gefietst. Wij 
waren als jongeren zeer trots dat we dit mochten doen. 
Voor de politiek en het Vaderland.  Meneer Van der Maale 
was als districtshoofd best tevreden. Naast onze school 
zaten de Hervormden. Of zij ook iets deden, vast wel , 
maar geen fietstocht. Dat waren de jongens en meisjes 
van meneer dink (CH ). Het waren leuke tijden. Toen 
was geluk rondom de Valkenboskerk nog heel gewoon!

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

De buurt was leuk en in opbouw na de 
oorlog, er woonden allemaal grote gezin-
nen,  vervolgt Lex. Op iedere hoek zaten 
winkels, zoals de groenteman, sigarenboer 
en een kapper.
Eén van de genoemde winkels zou Lex 
voor altijd bijblijven. Ik pikte op een 
keer een appeltje bij de groenteman op de 
hoek met de Smitstraat, iemand zag dat, 
schreeuwde naar me dat dat niet mocht en 
ging me achterna. Rende me rot, maar hal-
verwege werd ik door een fiets aangereden. 
Gebroken scheenbeen, naar het ziekenhuis 
waar het werd gezet, helaas niet goed. 
Veel later is het nog eens opnieuw gezet.  
Gelukkigerwijs voor Lex ondervond hij 
op latere leeftijd geen last van dit pijnlijke 
appeltje voor de dorst.

Geen noop meer
Lex doorliep de lagere, katholieke school 
aan de Kritzingerstraat en herinnert zich 
nog goed één van de meesters daar. Op 
een dag had iemand wat uitgevreten, maar 
meester Straver kon er niet achterkomen 

wie dat gedaan had. Voor straf moesten we 
allemaal de hele middag in de regen blijven 
staan, verschrikkelijk. De ouders pikten 
dat niet en kwamen met z n allen even bij 
hem langs om te vertellen dat het een grote 
schande was. Nou had zijn moeder een 
knopenzaak op de Paul Krugerlaan en wij 
als Schoenmakers hebben toen de knoop 
doorgehakt en besloten dat wij daar nooit, 
geen knoop, meer gingen kopen!

Za cent e
Lex en zijn vriendjes vulden hun vrije tijd 
met voetballen op het speeltuintje naast de 
vuilverbranding en een zakcentje verdie-
nen bij een groot verwerkingsbedrijf van 
granen. En ze brachten zakjes kolen rond 
in de buurt voor het kolenmannetje Nico. 
Die man werkte dag en nacht en zag er 

zelf uit als een zwarte kool,  herinnert Lex 
zich. Na de lagere school ging ik naar de  
Handelsmulo aan de Vermeerstraat, waar 
Dick Advocaat trouwens ook zat.  Eigenlijk 
alleen om mijn leertijd vol te maken, want 
ik wilde maar één ding, zo hoog moge-
lijk voetballen!  Nadat Lex zijn diploma 
had gehaald, ging hij eerst werken bij de 
KNVB, afdeling Den Haag, en later op de 
groente- en fruitveiling bij de familie Bo-
gers van de NFI, Nederlandse Fruit Import. 
Maar lang zou dit niet duren. Ik werkte 
van s ochtends half vijf tot negen uur op 
de markt, dan met mijn Puchie naar het 
Zuiderpark, waar ik bijvoorbeeld op de 
dinsdag mee mocht trainen bij het eerste, 
onder leiding van Ernst Happel. Ik trainde 
ook nog s avonds mee met de A1, maar 

met dat werk was het uiteindelijk niet vol 
te houden.
De voetbalcarri re van Lex verliep zeer 
voorspoedig en hij maakte op 18-jarige 
leeftijd zijn debuut in het eerste van ADO 
tijdens de Intertoto wedstrijd tegen IFK 
G teborg, de zondag daarop tegen DOS. 
Het werd 1-1, de goal van ADO was het 
eerste doelpunt dat scoorde voor z’n club. 

iteindelijk zou hij tijdens zijn indrukwek-
kende carri re 144 eredivisie- en 25 Euro-
pese doelpunten maken, niet alleen voor 
ADO maar ook in de vier jaar vanaf 1971 
dat hij voor Feyenoord speelde, alvorens 
terug te keren op het Haagse honk. In 1982 
schakelde hij van speler over naar trainer 
bij FC Den Haag.

Grote Liefde
Tijdens een avondje uit leerde Lex, rond 
zijn achttiende, twee leuke dames in een 
Haagse discotheek kennen. Met één daar-
van kreeg hij verkering, maar al snel bleek 
dat het toch eigenlijk andersom moest. 
Lex nam verkering met Corrie, dit bleek 
wel een succes en op 1971 traden zij in het 
huwelijk, waaruit ze twee zonen, Lexie en 
Ray, kregen.
Lex Schoenmaker, een in hart en nieren 
Hagenees, die ondanks een gebroken 
scheenbeen en meester Straver nog altijd 
met veel plezier terugkijkt naar zijn jeugd 
in de Joubertstraat. 

Het is 2  augustus 194  als Le  Schoenma er  Haags icoon  oud voet-
baller en trainer  wordt geboren in de Joubertstraat. Het gezin Schoen-
ma er  bestaande uit vader  moeder en  inderen  woonde hier in een 
benedenwoning. I  was de ongste telg in het gezin  i  was dus eigen-
li  het laatste schot van mi n vader en i  wam binnen via de paal

o
o n

Terug naar...

- De oubertstraat voor de oorlog, met rechts 
op de hoek de sigarenboer.

- ‘Se  e ie’ trou de in 1 71 met Corrie van 
er en, die hier ordt ge eliciteerd door e enoord-
manager ro . DO-manager ddie artmann 

acht keurig zi n beurt a . oto: Stokvis . -

- e  Schoenmaker en Dick dvocaat, in de aren 
dat zi  als trainer actie  aren. -
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Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschuten
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen.
Op dit moment zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe
bewoners voor het complex de Zonnehoek Is dit wat voor u?
Neem dan contact op met de consulent van de HSBG (Tel. 06
11860661 E-mail info@hsbg.n l ) voor informatie over de
inschrijfprocedure en over de complexen.

De Zonnehoek is gelegen aan de Beresteinlaan, in de wijk Bouwlust. 

Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk bereikbaar. Be-

langrijke voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op loopaf-

stand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen. Daarnaast 

zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimten waarin activiteiten 

worden georganiseerd. Rond het 

complex ligt een gemeenschappelijke 

tuin. Er is een gemeenschappelijke 

parkeerplaats en fi etsenstalling.

De gemiddelde huurprijs is € 610,- 

inclusief stook- en servicekosten.

Hu anistis e ti ting
 es ut- en roepswonen

 orenstraat  5   Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Ook het Openbaar Vervoer is er niet eenvoudi-
ger op geworden. Al die speciale pasjes. Hoe 
kom je daar eigenlijk aan? Kan je die ergens 
kopen? Maar niet in de tram, geloof ik. En je 
moet, dacht ik, tegenwoordig ook eerst door 
een poortje. Maar is dat nou bij het instappen 
of het uitstappen? Ik ga al jaren niet meer met 
de tram om de doodeenvoudige 
reden dat ik niet meer weet hoe 
dat moet.
Vroeger zat er gewoon een con-
ducteur in iedere tram. Streng 
en oppassend. Hij had z’n eigen, 
hoge, afgescheiden zitplaats 
aan de zijkant van de tram even 
voorbij de achteringang. Je kon 
gewoon een kaartje bij hem kopen. 
Dat was 3 x 8 centimeter en zat in een 
‘tramboekje’. Het controlestrookje 
bleef er na het afscheuren inzitten. Als 
het boekje leeg was mocht je het 
wel eens hebben als je het vriende-
lijk aan de conducteur vroeg. Of je 
kocht een blauwe vijfrittenkaart. Of een gele 
tienrittenkaart. Waar dan per rit een gaatje in 
werd geknipt. Geen gezeur met zones. Lekker 
overzichtelijk.

Open wagens
Bijkomend voordeel was, 
dat de trams vroeger nooit 
uit de bocht vlogen. En he-
lemaal schitterend waren de 
geheel open aanhangwagens 
van de trams op de lijnen 8, 
9 en 11 van en naar Sche-
veningen. Waarom doen 
ze zoiets niet meer? Het is 
allemaal zo dom, zo saai 
en zo nodeloos ingewikkeld 
geworden. Als je tegenwoordig 
anderhalve kilometer met de 
tram naar je jarige tante moet 
ben je meer voorbereidingstijd 
kwijt dan als je vroeger drie 
weken op Safari naar Kenia 
ging.
Wat een gemopper. Neem me niet kwalijk. 
Maar het is toch zo? Ik durf ook al niet meer 
met de taxi. Vreselijke verhalen hoor je over 
taxichauffeurs. Dat was vroeger toch ook 
allemaal veel beter geregeld? Toen waren de 
taxichaffeurs buitengewoon voorkomend. Ze 

kenden de plattegrond van Den Haag vlek-
keloos uit hun hoofd. Namen altijd de kortste 
weg en reden in auto’s met een zwart-witte 
blokband. Die zat ter hoogte van de onderkant 
van de portierraampjes. 

Spiegel stellen
Zo. We zijn weer terug bij de portierraam-
pjes. Die draaide je vroeger niet alleen naar 
beneden als het warm was. Maar ook om je 
buitenspiegel bij te stellen. Dat deed je als 
je bijvoorbeeld voor het rode licht stond te 
wachten. Gewoon met de hand. Niet met een 

knopje vanuit het interieur 
zoals thans. En dat je dan 
niet weet naar welke kant het 
spiegeltje gaat als je aan dat 
knopje zit. Totdat je zo zit 
te klooien, dat het stoplicht 
allang weer op groen is 

gesprongen en het spiegeltje 
helemaal verkeerd staat. Of, 
en dat kan mij natuurlijk weer 

gebeuren, het knopje kapot gaat.  Nu gaat mijn 
raampje niet meer naar boven en het knopje 
van het spiegeltje is kapot. Dat komt mooi uit. 
Nu kan ik mooi met mijn arm uit het raampje 

mijn spiegeltje weer goed zetten. 

Ri mp es e.d.
En dan tenslotte weer een paar 
nostalgische uitdrukkingen en 
rijmpjes:
‘Het is de knijp. Het is de 

godsgloeiende knijp’, riepen 
we allemaal in koor als 
iemand op het punt stond een 
bravourestukje uit te halen 
en op het laatste moment 

misschien niet zou durven.
Ook scholden we elkaar vroe-
ger vaak uit voor ‘schoft!’.
Niet ongebruikelijk was dan 
om te antwoorden: ‘Kurk in je 
reet en je ploft.’
En dan had je natuurlijk het 

woord ‘kersenpit’. Het werd gebruikt door 
lullige ooms als ze vlot wilden overkomen. Ze 
bedoelden ‘hoofd’. Dan zeiden ze bijvoor-
beeld: ‘Hoe haal je het in je kersenpit.’

Ook last van Kleine Nostalgie? Meld het aan 
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

roeger as heus niet alles beter. aar el bi na alles. ant als 
e erop terugki kt bli kt de narigheid vaak versleten en vergeten. 

at overbli t zi n de spaarzame momenten van geluk. n natuurli k 
koesteren e die.

Portierraamp es  
tram aart es en 
de gloeiende ni p

at gisteren nog gewoon was is 
vandaag nostalgie. Neem bi voor-
beeld het raamp e in het autopor-
tier. Een paar aar geleden on 
e dat nog gewoon open en dicht 

doen met een zwengelt e. Nooit 
problemen. Hoe verlang i  daar-
naar terug. Mi n huidige ele trische 
portierraamp e is nameli  apot 
en i  ri g het niet meer dicht. Met 
wapperende haren ri  i  op de A1 . 
Het is vreseli  oud. Lang leve de 
vooruitgang

- aamp e open draaien en spiegel stellen 
met de hand, zo deed e dat vroeger..-

- 
et nieu ste enomeen: 

de O  chipkaart, nu ook 
in de aagse regio..-

- Oude buskaarten doen 
het bi  verzamelaars 
nog steeds goed..-
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Het gaat trouwens om het eerste deeltje uit een 
nieuwe reeks ‘Den Haag rond 1900’ van uitgeve-
rij De Nieuwe Haagsche. De fraai vormgegeven 
en rijk ge llustreerde zakboekjes belichten de 
kunst-en cultuurgeschiedenis van de Hofstad van-
uit bijzondere thema’s. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan ‘verborgen’, ‘vergeten’ en ‘verloren’ 
schoonheid in architectuur en interieur, en wordt 
aangegeven welke onderdelen van het inmiddels 
zo vertrouwde stadsbeeld ooit werden meege-
bracht uit andere culturen.

Sinds de middeleeuwen
Glas-in-lood wordt sinds de middeleeuwen in Ne-
derlandse interieurs toegepast, aanvankelijk om 
met kleine stukjes glas toch grote oppervlakken 
te kunnen bedekken. De loodlijnen werden later 
onderdeel van de decoratieve compositie. Rond 
1900 was deze techniek typerend voor de woning-
bouw in de Hofstad, toen locale glasindustrie en 
-handel een bloeiperiode doormaakten. De nieuwe 
publicatie De speling van het licht. Glas-in-lood 
in Den Haag rond 1900 belicht dit bijzondere cul-
turele erfgoed. Het rijk ge llustreerde zakboekje 
gunt lezers een blik in interieurs, die normaliter 

alleen voor de bewoners zichtbaar zijn. 
De besproken voorbeelden laten zien, dat de 
vormgeving van glas-in-lood aan heersende mo-
des onderhevig was. Zo werden aan het einde van 
de 19de eeuw vooral neostijlen toegepast. Ramen 
met gebrandschilderde neorenaissance en neogo-
tische motieven in diverse kerken en overheidsge-
bouwen getuigen hiervan. Rond de eeuwwisseling 
werden winkels in het Centrum en herenhuizen in 
nieuwe wijken, zoals het Statenkwartier, voorzien 
van glas-in-lood in Art Nouveau stijl. Niet alleen 
bovenlichten, maar ook serres, daklichten en 
tochtpuien werden uitgevoerd in sierlijke bloem-
en plantmotieven. Ook invloeden van andere 
internationale stijlen, zoals de Wiener Sezession, 
de Glasgow Style en de Nederlandse ‘Nieuwe 
Kunst’ zijn hierin te herkennen.

Sociale woningbouw
Na 1920 werd de invloed van de Art Deco 
zichtbaar in de modemagazijnen in het Centrum 
en de portiekwoningen in de Schilderswijk en 
Moerwijk. Vooral de sociale woningbouw werd 
in de jaren ’20-‘30 voorzien van glas-in-lood met 
geometrische patronen, passend binnen de archi-

tectuur van de Nieuwe Haagsche School. Ook 
invloeden van de Amsterdamse School en De Stijl 
zijn in Haagse ramen terug te vinden. 
Zowel ontwerpen van bekende kunstenaars, 
waaronder Antoon Molkenboer en Chris Lebeau, 
als werk van vooraanstaande Haagse glazeniers, 
zoals Hans Liefkes en Lou Asperslagh, worden 
besproken. Er is ook volop aandacht voor het 
prachtige werk van (helaas) anoniem gebleven 
glazeniers. 

Lezingenmiddag 
Met vriendelijke medewerking van het Gemeen-
temuseum Den Haag wordt op 9 december 2009 
een lezingenmiddag rond het thema Glas-in-lood 
in Den Haag rond 1900 georganiseerd in de aula 
van het museum. Deskundigen uit verschillende 
vakgebieden vertellen deze middag over de ge-
schiedenis van glas-in-lood en relevante Haagse 
collecties. Daarnaast belichten de auteurs de 
totstandkoming van het boekje, dat aan het einde 
van de middag formeel wordt gepresenteerd. 
Kosten voor deelname bedragen  5,-. In verband 
met het beperkte aantal plaatsen is aanmelding 
voor 4 december 2009 vereist. Om teleurstel-

ling te voorkomen wordt geadviseerd zo snel 
mogelijk per e-mail een plaats te reserveren bij 
Kroon  Wagtberg Hansen: audrey@kroonwag-
tberghansen.nl. (NB: Toegang tot de collectie 
of tentoonstellingen van het Gemeentemuseum 
Den Haag is niet inbegrepen, daarvoor kan bij 
de museumbalie een afzonderlijk entreekaartje 
worden gekocht.) Het programma duurt van 13.00 
tot 17.00 uur ’s middags. 

Publicatiegegevens: Andr a A. Kroon / Audrey 
Wagtberg Hansen, De speling van het licht. Glas-
in-lood in Den Haag rond 1900, uitgeverij De 

ieuwe Haagsche, Den Haag 2009, 
SB  978-94-6010-027-7, 200 pagina s, ge l-

lustreerd,  14,95. Het boekje is verkrijgbaar 
in de boekhandel, de studiezaal van het Haags 
Gemeentearchief en via de webwinkel van de 
uitgever: 
www.denieuwehaagsche.nl
info@denieuwehaagsche.nl 

Eerste deelt e van nieuwe za boe esree s 

l n loo n n on
Op 2  november 2 9 verschi nt een nieuwe publicatie: De speling van het licht. Glas-in-lood in Den Haag rond 19 . De 
auteurs  twee Haagse unsthistorici  bespre en hierin  locaties met opmer eli e glas-in-loodtoepassingen uit de periode 
ca. 1 5-194 . Vervolgens wordt op 9 december 2 9 in het Gemeentemuseum Den Haag een lezingenmiddag georgani-
seerd  die aandacht vraagt voor dit bi zondere culturele erfgoed en tevens de totstand oming van het boe e belicht. 

Conservatief en vormelijk, dat zijn woorden 
die op het eerste gezicht bij Den Haag passen. 
Instituties als Sociëteit De Witte, het Dameslees-
museum of de beroemde Haagse tabakszaak G. 
de Graaff koesteren hun tradities en stappen met 
gepaste terughoudendheid de 21ste eeuw in. Het 
zelfbewuste conservatisme van Den Haag is één 
kant van de medaille; de andere kant is er een van 
onverwachte warmte en groot onderling vertrou-
wen. Den Haag geeft zich langzaam bloot, maar 
maakt levenslange liefdes.

‘Op het Zand’ – die titel verwijst naar de manier 
waarop Hagenaars gewend zijn hun stad in te 
delen: een harde lijn die loopt over de Laan van 
Meerdervoort, ook wel bekend als Laan van Min-
der Soort. Aan de ene kant van de langste Laan 
van Nederland vinden we het welgestelde deel 
van de stad, gebouwd op de zanderige ondergrond 
van de duinen; aan de andere kant, op het veen, is 
het arme deel van de stad gebouwd.

Veel foto’s
‘Op het Zand’ geeft met veel foto’s en geschreven 
impressies een beeld van de hedendaagse levens-
stijl en omgangsvormen in het meer welgestelde 
deel van de stad, op het zand dus. Soms zijn 
daarin nog trekken van het Den Haag van Louis 
Couperus te herkennen, op andere plekken neemt 
de ‘Haagse kak’ een meer eenentwintigste-eeuw-
se vorm aan.
Het beeld dat oprijst is heel divers. Terwijl Socië-
teit De Witte bijvoorbeeld in een bloeiperiode zit 
en met succes jongeren aan zich weet te binden, 
kun je je afvragen of de kegelclubs die elke week 
in de kelder hun ballen werpen over twintig jaar 
nog bestaan. En het Benoordenhout mag er prat 
op gaan dat het nog niet wordt overspoeld door 
S V’s, maar waakzame burgers zien de Van 
Hoytemastraat toch langzaam P.C. Hooft-achtige 
trekjes aannemen. Het boek is voor  14,95 te 
krijgen bij Haagse boekhandels, of te bestellen 
via internet: www.op-het-zand.nl

n
n
lanten die vragen of de necht’ er oo  is  een 

bibliothee  die nog steeds wer t met aarten-
ba en  een tennispar  dat wordt gedreven 
door een hoogbe aarde oud- ampioen die de 
computer hardne ig buiten de deur houdt  
Den Haag is een typische stad met typische 
bewoners  die vasthouden aan typisch Haagse 
zeden. Ze worden geportretteerd in Op het Zand’  een boe  van fotograaf 
Gerhard van Roon en ournalist Lars uipers.

-  et dekken van de ta els in de oude con-
versatiezaal van het gebou  van De itte 
aan het Plein. oto: erhard van oon . -

- De cover van het nieu e zakboek e. -

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen, 
fauteuils, stoelen, enz. 
Vervangen van o.a. 

singelbanden, veren en 
schuimpolyether: 
Bank, Boot en Caravan.

Diverse meubelstoffen op voorraad. 
(gespecialiseerd in kussens)

Eiken, Artifort, Leolux en Gelderland meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL
•MEUBELRESTAURATIE:

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen. 
Restauratie kasten, kabinetten, tafels, stoelen,
enz. Lijmen, schuren en lakken- beitsen van

uw meubels. 
Ook verwijderen van houtworm.

WWW.DELEERSPECIALIST.NL
Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van 
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz.

die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon. 

Ook hoofdvetvlekken verdwijnen. 
Tevens vakkundig stofferen of reparatie
mogelijk van zitkussens of leuningen. 

Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Open: 
maandag   10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
Overige dagen: 
op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

Woningstoffering
•TAPIJT • VINYL •

•LAMINAAT
Verplaatsen van meubels,

indien nodig leeghalen van
kasten. Verwijderen van oud
tapijt en het nieuwe gelegd

in 1 dag. 
Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN  
•GORDIJNEN 

•ROLGORDIJNEN

VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals

brand-, water-, 
vloerbedekkingsschade, etc,

handelen wij voor u af.

•VERHUIZINGEN
In- en uitpakservice

•Binnen - en 
buitenschilderwerk

Sauzen van wanden en 
plafonds in één dag.

Wij komen graag vrijblijvend,
na telefonische afspraak, bij
u thuis met onze collectie.

Gratis advies en prijsopgave

www.allesdoeners.nl

Nieuw tapijt in 1 dag

gelegd zonder zorgen:

Dat kan!

Wij werken al 35 jaar 

uitsluitend met 

gespecialiseerd personeel

Crème Crèmede l
a

K.v.K. nr. 36049401

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

Levering onder garantie. Halen en brengen gratis
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o n n

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links 
bovenin een ‘7’; in B een ‘4’ in C 
een ‘1’ en in D een ‘3’, zodat het 
gevraagde antwoord dan bijvoor-
beeld luidt: 7-4-1-3. Maar dat snapt 
u wel.

Pri swinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 18 presen-
teerden we ook vier Sudoku’s. Ze 
waren pittig. Maar we kregen toch 
weer heel veel goede inzendingen. 
De juiste reeks was: 4-6-1-6. We 
trokken dit maal vijf prijswinnaars, 
die allen de dubbel-cd ‘Hurken in 
de Berm’ van Sjaak Bral krijgen 

toegestuurd. De gelukkigen zijn:

Mw. A. Schoon – van Wees, 
te Den Haag;
Mw. C.M. de Jong – van ’t Oosten, 
te Den Haag;
Dennis Verboom, te Den Haag;
Maartje Stoffer, te Zoetermeer;
Huib Spoorenberg, te Rijswijk.

Inzendingen
We moeten uw oplossing van de 
puzzel op deze pagina, de vier 
nieuwe Sudoku’s, binnen hebben op 
uiterlijk:

Dinsdag  december

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

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

1 2 5
9 6 1 7
2 6

5 8 7
2 9 1
5 4 7

8 4 5
8 9

1 6

6 4 5
8 9

7 8 2 6
4 5 2 7

2 5
9 8

6 8 4 7
2 5
1 4

1 8 5 6
4 7 3
8 9

8 2 1 4

4 1 7 3
3 6

6 7 8
9 3 1 2

Sudo u A                                Sudo u B                                 Sudo u 

3 8 5
5 9 7

1 6 2 4
5 7

1 7 3 2 5 9
3 1

6 9 8 4
3 2 7
4 1 5

Sudo u D                                

SCHROEDER 
KRINGLOOP HOLLAND

I
n de zestien 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 

Fruitweg 240 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 

Fruitweg 240 Den Haag

✁

KRINGLOOPWINKEL

FRUITWEG

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

 

10 % KORTING 
OP AL UW AANKOPEN”

Geldig tot 30 november 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

Deze wee  wederom vier pittige Sudo u’s. De procedure mag inmiddels be end heten  maar we 
herhalen het nog even. De Sudo u’s zi n gerangschi t van A t m D. In el e Sudo u is het veld 
lin s bovenin gri s ge leurd. De ci fers die daarin thuishoren zi n de sleutel tot de oplossing.
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OP DE GRENS VAN LOOSDUINEN EN ESCAMP VINDT U VERPLEEGHUIS HOUTWIJK. IN DEZE OPEN EN 

VRIENDELIJKE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG VINDEN 180 MENSEN EEN THUIS. SOMMIGEN 

REVALIDEREN ER TIJDELIJK NA EEN OPERATIE. ANDEREN WONEN ER PERMANENT VANWEGE EEN 

LICHAMELIJKE AANDOENING OF DEMENTIE. OOK VOOR FAMILIE EN WIJKBEWONERS STAAT DE DEUR 

ALTIJD OPEN.

VERPLEEGHUIS HOUTWIJK:

AANDACHT VOOR DE FAMILIE
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 Houtwijk 

aan de Architect Duikerstraat.

Het liefst wilt u zolang het kan thuis wonen. De wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg doen er alles aan om dit 

mogelijk te maken. Vanuit verpleeghuis Houtwijk bieden zij klanten in Loosduinen, Houtwijk en Kijkduin-Bohemen 

persoonlijke verzorging, verpleging en hulp bij medicatie. Voor meer specialistische zorg kunt u eveneens bij hen 

aankloppen. Zoals wondverzorging en zorg aan mensen die thuis willen sterven. Onze wijkzorgmedewerkers kennen 

uw omgeving op hun duimpje. Ze staan dag en nacht voor u klaar. Soms kunnen eenvoudige aanpassingen het leven 

thuis al veraangenamen. Desgewenst adviseert een ergotherapeut van HWW Zorg u hierover.

CADEAUMARKT

Wie toch verhuist naar verpleeghuis Houtwijk, komt terecht in een gespreid bedje. Van fysiotherapie tot 

tandartszorg, van activiteitenbegeleiding tot maatschappelijk werk: Houtwijk heeft alle noodzakelijke vormen 

van zorg, verpleging en begeleiding in huis. Het is goed toeven in dit verpleeghuis. U kunt er bijpraten met 

medebewoners of wandelen in de fraaie tuin. Onze kapster, pedicure en het sfeervolle restaurant staan tot uw 

beschikking. Verder zijn er optredens, kunt u handwerken en sjoelen, of heerlijk ontspannen tijdens de yoga. En 

deze opsomming is zeker niet compleet. 

Buurtbewoners zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Kom op woensdag 25 november bijvoorbeeld langs op de 

gezellige cadeaumarkt! Omwonenden kunnen bovendien een beroep doen op de fysiotherapeut en ergotherapeut 

van het verpleeghuis. Onze dagbehandeling combineert geheugentraining met ontspannende activiteiten als 

zingen en koken. Na afl oop gaat u gewoon naar huis. De familie wordt evenmin vergeten. Zo is er iedere vierde 

maandag van de maand een Thematafel Houtwijk. Hier wisselen naasten en hulpverleners van dementerende 

ouderen kennis en ervaringen uit. 

MEER WETEN?

Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van verpleeghuis Houtwijk? 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. U kunt het verpleeghuis ook rechtstreeks bellen of langskomen bij de receptie. Wij maken graag 

een afspraak voor een rondleiding. Het adres: Verpleeghuis Houtwijk, Architect Duikerstraat 19, 2552 ZV Den Haag, 

telefoon: (070) 397 21 21 

Zorg met een hoofdletter Z

Haagse Wijk- en WoonZorg 
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg wil zorg leve-

ren 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

• Personenalarmering

• Goed geschoold en gemotiveerd personeel

Onze locaties:

Ametisthorst, De Eshoeve, De Schildershoek, 

Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt, 

Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees

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


