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Sprookjes van de vereeniging met de lange naam

int icolaas had veel aan boord

Het heugt mij dat
in de jaren
tot
en met 5 er een
vereniging bestond,
die toneelvoorstellingen organiseerde
voor lagere scholen
rond Sinterklaas.
De precieze naam
was: Vereeniging
tot het houden van
Sint Nicolaasfeestjes op de Haagsche
en Scheveningsche scholen . In
de volksmond de
vereniging met de
lange naam - al in
1 5 opgericht leert
internet trouwens.
In 1938, oud 4 jaar woonde ik
voor het eerst een voorstelling bij,
dat was Sneeuwwitje. Dat ik al
zo jong daar aanwezig was kwam
omdat mijn vader in het bestuur
van de vereniging zat.
Er was een enorme organisatie
voor nodig om die voorstellingen
tot stand te brengen en tientallen
jaren lang was daar een groep enthousiaste leerkrachten bereid drie
maanden lang hun zondagmorgen
op te offeren, of als acteurs of in
het bestuur.

Ondeugende Piet
Als klein meisje mocht ik achterop de fiets bij mijn vader naar de
Reaumurstraat, waar de repetities
werden gehouden in de g mzaal.
Daar was de formidabele Dr .
A.C.C. de Vletter, die de regie
in handen had. Waarschijnlijk
was hij ook de dramaturg. Iedere
voorstelling werd altijd voorafgegaan met een proloog tussen Sint
en Zwarte Piet. arenlang was
een zekere Correlje een atletische
en zeer ondeugende Piet. Later
werd hij op gevolgd door Adje
van Raamsdonk. Soms werden de
acteurs bijgestaan door aspirant
beroepsacteurs, zoals bijvoorbeeld
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ules, de zoon van Max Croiset.
De toneelstukken, die ik me nog
herinner, waren Het Vrouwtje
van Stavoren, Repelsteeltje en
De Gelaardse Kat, waar Emm
Ruhmann, van de school aan
de Zonnebloemstraat, met haar
dansopleiding, een fantastische
personificatie van een kat gaf.
De laatste voorstelling die ik bijwoonde was in 1956. Toen ik aan
de directeur van de Kweekschool
van het Haags Genootschap, de
heer onges, vrijaf vroeg om naar
de voorstelling te gaan, mocht dat,
maar alleen als de hele klas mee
mocht.

Horloge van de loterij
Hoe het allemaal gefinancierd
werd weet ik niet. Wel weet ik
dat er een loterij plaats vond met
als eerst prijs een horloge. Dat
horloge werd naar de notaris
gebracht en daar opgewonden en
dan verzegeld. Degene, die het
lootje had met de juiste tijdstip
waarop het horloge was gestopt,
won de prijs.
Maar wat hield dat allemaal in?
Iedere school, die mee wilde doen

Net verschenen:

Q65 biografie

aan het feest stuurde op een bepaalde Zondag een afgevaardigde
naar de Reaumurstraat om boekjes
met lootjes op te halen.

Namen die ik nog weet
Een boekje bestond uit 10 lootjes,
die een dubbeltje kostten. Er
moeten nog Hagenezen zijn, die
zich herinneren dat die boekjes
op school werden uit gedeeld. Het
was alleen voor de hoogste klassen. Dan moesten al het geld en
de overgebleven lootjes worden
opgehaald en weer worden geretourneerd naar de Reaumurstraat.
Ik heb bewondering voor al die
medewerkers, die tientallen jaren
lang hieraan hebben meegewerkt.
Namen van het bestuur, die ik me
nog herinner, zijn de heer Goedhart, die lang voorzitter was en de
heren Hakstege en Van Buren en
de dames Rie Kip en opie van
Heijningen.
Suikergoed Schotland
Een belangrijk gebeuren, vooral
tijdens en net na de oorlog, was
tijdens de pauze, wanneer het onderwijzend personeel met mandjes

www.woningontruimen.nl

WWW.Keestalen.nl
ruim 70 jaar actief voor een
waardige en betaalbare uitvaart
Postbus 96912 2509 JH Den Haag
Tel. 070 3240221

in de

WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, modern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning
veegschoon opgeleverd.
Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260

65, geschreven door Pim
Scheelings, vertelt het boeiende
verhaal van vijf jongens uit het
Haagse Zuiderpark die wereldberoemd werden met de sound van
de Kjoe. Knokpartijen, drugsgebruik, top tien hits en groupies
maakten hen tot de ruigste Nederbeatband van de jaren zestig.
Naast de persoonlijke verhalen
van de bandleden, vertellen ook
Hans van Hemert, Peter Koelewijn, oop van Nimwegen en
vele anderen uitgebreid over hun
ervaringen met de Kjoe.
Verder bevat het boek meningen
van collega’s zoals Rinus Gerritsen, an Akkerman, en bijdragen
van journalisten Mike Stax, Leo
van der Velde, schrijvers rank
Dam en Peter Sijnke.
De familie Bieler stelde haar
archief open en leverde vele niet
eerder gepubliceerde foto’s.

suikergoed langs kwam.
Al 49 jaar nu woon ik in Schotland. Een paar weken geleden
maakten mijn man en ik, op
vakantie, een nostalgische wandeling door Den Haag en eindigden
bij restaurant Garoeda op de hoek
bij de Kneuterdijk voor een hapje.
Daar lag de 18de editie van de
Oud-Hagenaar op tafel. Een ware
Pandora box aan herinneringen
ging voor mij open. We namen
hem mee - al wisten we niet of
dat mocht!? Nu weer thuis, in
Schotland, ben ik druk bezig alle
achterstallige nummers in te halen
op het internet.

itgever: St. Henk de Tank
ISBN 78- 0-80820 -3-7
208 pagina s
met in zwartwit 65 foto s
rijs 18,50 bij de boekhandel

Drude Connelly-Minderman
drudeconnell @btinternet.com

Altijd al orde willen scheppen in uw
administratie of willen opruimen in huis?
Gun uzelf de rust en de ruimte.
Kies voor deskundigheid!
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OPROEP ES 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.

gemiddeld. Maar mag je daar dan de
conclusie uit trekken dat doorwerken
dus goed is voor de gezondheid? Dat
lijkt me niet erg wetenschappelijk.
e kunt namelijk op grond van deze
gegevens net zo goed beweren dat
het alleen voor de gezondere werknemers is weggelegd om langer door
te werken. En dat is andere koek... .
Mw. S. Cornelise
f2hs.cornelisse@hetnet.nl
-------------------------------------------De brug: Pons Romanus

Rotterdamse Bank Kneuterdijk
Bij het napluizen van De Oud Hagenaar kwam ik uw editie nr. 14 van 18
augustus j.l. tegen met op de voorpagina het artikel van twee Haagse vriendinnen op stap in Londen. De naam Rein Belderok kwam mij bekend voor, tenminste als mijn geheugen mij niet in de steek laat. In 1956 trad ik als jongste
bediende in dienst van de Rotterdamse Bank aan de Kneuterdijk in den Haag.
Na enkele jaren trad ook Rein volgens mij Rein in dienst op de afdeling
binnenlandse betalingen. Niet dat ik een oogje op haar had, ze was ouder dan
ik, en had ook al vaste verkering. Als ik het goed heb woonde Rein in bij het
oude Gemeentehuis aan de avastraat en haar vader was daar de hoofdbode
of concierge als ik het goed heb. Dus dat klopt wel met haar verhaal dat zij
opgroeide in de Archipel-buurt.
Na mijn diensttijd kwam ik nog even terug op de Rotterdamse Bank. In die
tijd is volgens mij bijgaande foto gemaakt. Ik sta hier tussen Henk (...) en Bert
Waterreus. Als het de Rein is die ik bedoel weet zij waar de foto genomen is.
Wellicht herkent zij ook de overige personen, o.a. Richard, Nel, Wim en de
procuratiehouder de heer Nieme er.
Met mij is het verder goed gegaan, inmiddels al 42 jaar getrouwd - maar niet
met S billa van toen. Ik heb twee kinderen, een zoon en dochter en inmiddels
al vijf kleinkinderen. Veel groeten in ieder geval uit Krimpen aan den I ssel
waar ik al sinds 1964 woon.

Dick Riem Vis
dick@riemvis.nl
Re nie Lismanschool
De kinderen die in maart 1950 in
de eerste klas op de Mr. . .A.
Lismanschool (aan de Vlierboomstraat) begonnen bij juffrouw Dupré
of juffrouw Eggink gaan 60 jaar later
een re nie houden op zaterdag 10
april 2010 in Eindhoven. Ben je één
van die 51 oud-leerlingen en heb je
interesse? Wil je klasgenoten uit de
lagereschooltijd ontmoeten en herinneringen ophalen? Neem dan contact
met ons op.
Ingeborg Spoor
Tel: 058 - 257 33 82
dewissel@wanadoo.nl

olo on

Ria Ihle-van Nieuwpoort
Tel: 040 - 241 38 28
harald.ihle@dse.nl
-------------------------------------------Ries Bekenkamp
Ik ben op zoek naar Ries Bekenkamp, zij woonde destijds aan de

Paulus Potterstraat 248 en
werkte in de jaren ‘50-‘53 in de
Kemperstraat bij een meubelspuiterij. Kort later is zij naar Nieuw Zeeland geëmigreerd met Ali Goedhart
die in de Kemperstraat woonde. De
leeftijd van beide is plus minus 76
jaar. Ik ben beniewd hoe het beiden
vergaan is.
Loek van Kralingen
lvankralingen@hetnet.nl
-------------------------------------------Onwetenschappelijke koek
In uw blad van 10 november staat op
de pagina van Cipo een klein bericht
onder de titel: Doorwerken na
pensioen goed voor de gezondheid.
Onder die kop wordt geciteerd uit
een Amerikaans onderzoek waaruit
dit zou blijken. Maar wat heeft
dit onderzoek nu eigenlijk vastgesteld? Dat oudere werknemers die
langer doorwerken dan gemiddeld
doorgaans ook gezonder zijn dan

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-Del and, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en service ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen
of wie buiten het verspreidingsgebied woont,
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan
tegen vergoeding van verzend- en administratiekosten toegezonden.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Wat een goed artikel in De Oud Hagenaar nr. 20, over ‘Het Romeinse
Rijk onder een Vinex-wijk’. De wijk
‘Wateringse Veld’, waar honderden jaren geleden Romeinen en
Cananefaten samenleefden, elkaar
duldden en elkaar beïnvloedden in
het dagelijkse leven.
Ook de tentoonstelling over dit
onderwerp in het atrium van het
Haagse Stadhuis aan het Spui is
verrassend en leerzaam. e leest er
ter plekke, dat het voor bewoners
van de wijk een sensatie geeft te
weten, dat hun dagelijks bestaan
zich afspeelt boven de sporen van
onze voorvaderen in die natte en
vaak kille uithoek van het enorme
Romeinse Rijk.
Alle sporen van die cultuur zijn in
het artikel genoemd: de in 1997 gevonden mijlpalen, de Gantel-kreek,
de Romeinse weg direct naast het
Oosteinde en de Corbulogracht, die
Maas en Rijn verbond. Alle sporen
genoemd? Op één na, namelijk de
brug over de Gantel bij het kruispunt
Laan van Wateringse Veld en het
Oosteinde.

beetje fantasie maken de brug en de
uitkijktoren - een Romeinse wachttoren? - het Romeins-Germaanse
plaatje compleet.
Dat dacht ook degene, die in 2007
de winnaar werd van de prijsvraag:
‘Bedenk een naam voor de nieuwe
brug over de Gantel’.
De naam werd: ‘PONS ROMANUS’, Latijn voor ‘Romeinse Brug’.
En onlangs werd die naam aan beide
zijden van de brug aangebracht: niet
zo maar een simpel bord, maar, in
grijs hardsteen gefreesd, in de stenen
wand van brug en toren ingemetseld.
Het Romeins-Germaanse gebied in
onze wijk Wateringse Veld is nu echt
tot leven gebracht!
Martin Driessen
Wateringse Veld
mjdriessen@kpnplanet.nl
-------------------------------------------WILFRA
Boekauteur zoekt mensen die in de
jaren ‘60 hebben gewerkt voor de
firma WIL RA N.V. aan de Lange
Beestenmarkt in Den Haag.

Cees Dubendorffer
ceesdub@ziggo.nl
-------------------------------------------Bij Den Haag Centraal
Als abonnee van Den Haaq Centraal
wil ik graag een paar tientjes meer
betalen als ik ook eens in de 14 dagen de Oud Hagenaar ontvang. (...).
Ik weet dat DOH juist ook bestemd
is voor de kleine AOW-er zoals ik,
maar een of twee tientjes heb ik er
wel voor over. Wil hem nooit missen!

Mark Traa
023 - 5735230

Zsazsa
iholt@hetnet.nl

Natuurlijk lag die brug er eeuwen
geleden nog niet: hij is modern
en aan één kant staat een stoere
uitkijktoren van steen. En met een

De Oud-Hagenaar is een uitgave van:
irst Ro al 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

Boerderij De Kooi aan deHoefkade
Mijn over-overgrootmoeder (A.M. Wittentrop) heeft rond 1860-1870 in een
boerderij gewoond aan de toen nog niet bebouwde Hoefkade: ‘de Kooi’ of
‘de Kooij’. Enig speurwerk leerde dat er meerdere ‘de Kooi’s moeten zijn
geweest in Den Haag. De boerderij is op enkele oude plattegronden duidelijk
aangegeven. Na vele bronnen afgespeurd te hebben, lukt het mij maar niet om
iets meer informatie over deze boerderij te vinden. De bekende landschapsschilder . . Destree heeft van de boerderij in 1870 een schilderij gemaakt
(bijgevoegd), waarop te zien is dat mijn o-o-grootmoeder kippen voert. Voor
zover mij bekend is dit de enige bestaande afbeelding van de boerderij. De
kleinzoon van A.M. Wittentrop, een zekere Herman, zou een mandenwinkel
ik het Westeinde hebben gehad. Is er iemand die mij hier iets meer over kan
vertellen?
Ed Boers
ed.boers@ivw.nl

Hoofdredacteur:
rans M. Ho nck van Papendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
Foto s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties zonder bronvermelding, wordt verzocht
met de uitgever contact op te nemen voor het
treffen van een regeling.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

06 - 11243147
Mail marktraa@planet.nl
-------------------------------------------Heerlijke avond
Als 86 jarige vond ik in de tramhalte uw krant. Ik kende hem nog
niet en nam hem mee naar huis.
Ik heb er een heerlijke avond mee
gehad! Thans woon ik in Voorburg,
maar ben een op de Veenkade
geboren oud-hagenaar. Later ben ik
opgegroeid in Transvaal. Mijn zus
heeft op de Haagse Markt 50 jaar
vis verkocht voor de vishandel van
Simonis.

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie@deoud-hagenaar.nl of telefonisch 070 4275097).
Displa s voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 06 - 23700323
Administratie
rita@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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Metamorfose van 5 jaar oud viaduct Vaillantlaan

olledige update e ut

De spoorwegonderdoorgang Vaillantlaan, in de volksmond De Put genoemd, is na een
ingrijpende verbouwing van anderhalf jaar vorige week feestelijk heropend, te midden van
de wijkbewoners. In een filmshow werd getoond hoe de onderdoorgang, het verkeer en de
Schilderswijk zich de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd was het kruispunt toneel van antieke auto s, muziek, dans en een lasershow.
De Put voldoet nu weer aan alle eisen
van verkeersveiligheid en een vlotte
doorstroming. De onderdoorgang is nu
hoger, tien meter breder en overzichtelijker. Er zijn drie rijstroken in beide
richtingen, met veilig afgescheiden
fiets- en wandelpaden. Het drukke verkeerspunt stond bekend als het meest
onveilige kruispunt in Den Haag,
omdat het er erg donker en smal was.
Er gebeurden regelmatig ongelukken,
en in de spits liep het verkeer vaak in
een complete chaos vast. Maar volgens
de gemeente Den Haag en ProRail, die
de verbouwing samen lieten uitvoeren,
kan zelfs het vrachtverkeer nu moeiteloos de onderdoorgang nemen. Ook
de kruispunten naast De Put (Parallelweg Vaillantlaan en Calandstraat

- p november de dag van de heropening lieten de poorwegen als attractie onder meer
een klassieke stoomlocomotie met twee wagons over De ut rijden. De eestelijkheden duurden
tot in de avond. oto
uud van den kker -

- en litho van station Hollands poor en het voorliggende plein zoals een en ander er uitzag in
in het jaar na de opening van de treinverbinding met otterdam. -

aangelegd. Vandaar wellicht de
bijnaam ‘De Put’, die vooral na zware
regenbuien heel toepasselijk bleek te
zijn. Het water kon er dan zo hoog in

- et als nu was ook in
de aanleg van De ut een gezamenlijk project van de
gemeente en de poorwegen. n net als nu kostte het miljoenen. -

Waldorpstraat) zijn trouwens volledig
heringericht.
Overigens duurt het nog wel eventjes
voordat alle werkzaamheden in en nabij het viaduct volledig zijn afgerond,
maar het verkeer kan de doorgang in
ieder geval al weer nemen.
Wateroverlast
De onderdoorgang werd tijdens de
eerste bouw, in 1924 en 1925, verdiept

komen te staan dat er geen verkeer
meer door kon; menige automobilist
die het toch waagde liep zelfs vast in
de plas en haalde natte voeten als het
water langzaam onder de portieren
door naar binnen stroomde. Afvoer
van het water onderin De Put was
namelijk nogal problematisch door de
zware betonnen vloer onder het asfalt.
Die was erin gelegd omdat het diepste
punt van De Put onder het grondwa-

Meneer Bennik

terniveau lag, nodig dus om opwellend
water vanuit de grond te voorkomen.
Achteraf gezien was de beste oplossing destijds waarschijnlijk geweest
om de spoorbaan verder op te hogen
en De Put minder diep te maken. Het
probleem was immers al bekend van
het reeds bestaande spoorviaduct
bij het Rijswijkseplein, zoals op 10
november 1921 in het dagblad Het
Vaderland werd geconstateerd: Bij
zwaren regen verzamelt het water
dat van de afritten loopt, zich in het
diepste deel onder het viaduct en vult
dit ter hoogte van enkele decimeters,
zodat het rij- en tramverkeer wordt
gestremd. Ook voor De Put was
trouwens een nieuwe tramdoorloop
gepland.

Maar het was allemaal al zo duur
in 1924 en 1925. De Spoorwegen
en de gemeente draaiden weliswaar
gezamenlijk op voor de kosten van
het nieuwe viaduct bij de Vaillantlaan,
maar het gemeentelijk aandeel alleen
al bedroeg destijds ruim 2 miljoen
gulden. Kosten die trouwens voor een
niet onbelangrijk deel moesten worden
gemaakt om stutmuren op de Vaillantlaan aan te leggen, ter bescherming
van de bebouwing daar die anders
dreigde te verzakken. De huizen afbreken was ook een optie, maar daar werd
van afgezien.
t waantje
De succesformule is trouwens geen
De Put kwam 85 jaar terug trouwens
in de plaats van een gelijkvloerse
spoorwegovergang met slagbomen
die in de volksmond ook al zo’n
mooie naam had: ’t Zwaantje. Die lag
daar trouwens al sinds 1847 toen de
spoorverbinding tussen Den Haag en
Rotterdam gereed kwam. Min of meer
in het groen, net als Station Hollands
Spoor. Het is nu nauwelijks meer voor
te stellen, maar de stad was toen nog
niet zover uitgedijd. Dat gebeurde
pas in de decennia daarna, toen de

- en bekende oto uit het verleden. en agent regelt staande op een jeep het verkeer bij De
ut na een zware regenbui in
. oto ederlands ersbureau -

Schilderswijk werd uitgebreid tot aan
de spoorbaan, die de wijk begrensde
en trouwens ook het bewoonde deel
van de stad Den Haag.
Begin 20ste eeuw begon het echter
steeds drukker te worden bij ‘t Zwaantje, door het allengs toenemende verkeer van en naar Rijswijk, maar vooral
vanwege de toenemende industriële
activiteit in en nabij de Laakhavens

- vergang ‘t waantje van

tot

-

aan de overzijde van de spoorbaan.
Bovendien ontwikkelde de gemeente
plannen voor de bouw van een nieuwe
woonwijk daar, het Laakkwartier.
Het waren vooral nog handkarren
en paard en wagen die ’t Zwaantje
passeerden, maar de tram was in
opkomst en de auto. In 1896 werden
de eerste twee auto’s in Nederland op
de weg gebracht, in 1939 reden er al
circa 100.000 exemplaren en thans
trouwens meer dan 7 miljoen. Niet
zo verwonderlijk derhalve dat De Put
anno 2009 aan een ‘update’ toe was,
om het eigentijds uit te drukken. De
wateroverlast is in elk geval voorbij.
Ook het tijdroovende wachten bij den
overweg behoort tot een onaangenaam verleden, zo schreef Het
Vaderland al 85 jaar terug.
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Wonen aan het strand....
Huur vanaf € 780,-, excl. serv.k.
incl.: garage, bergruimte, recreatiezaal, alarmeringssysteem, balkon
of terras.
Bijz.h.: seniorenappartementen

hs Seviceflat Haghesteyn

Serviceflat Haghesteyn

Voor informatie belt u tijdens kantooruren
070 323 37 20 Hagheduyn of 070 360 43 96
Haghesteyn.

hd Serviceflat Hagheduyn

Serviceflat Hagheduyn

....of midden
in de binnenstad
In beide serviceflats zijn verschillende 2, 3 en 4 kamerappartementen te huur met een oppervlakte variërend
van 50- tot 85 m2

Saffier

is de organisatie voor wonen,
services, welzijn en zorg
in zuidwest Den Haag. Tot Saffier behoren de
WoonZorgParken Loosduinen, Swaenesteyn en
Swaenestate en de verpleeghuizen Preva en De
Lozerhof.
In de restaurants in onze WoonZorgParken zijn
wijkbewoners van harte welkom. Ook voor het
abonnement Zeker Thuis® Saffier, maaltijden aan
huis, thuiszorg (ook met PGB) en fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie en dieetadvisering bent u bij
Saffier aan het goede adres.
Voor alle vragen en aanmeldingen kunt u zich wenden
tot het Servicebureau Saffier:
0800 – 7 233 437.
Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur

Stichting ’t Gilde Den Haag is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie,
die zich toelegt op kennisoverdracht en heeft vooral bekendheid verworven
vanwege de organisatie van stadswandelingen onder leiding van gidsen.

Restaurant
(Dag)Menu wordt geserveerd van 12.00 tot 18.30 uur.

Iemand die bekend is met het schrijven van Access programma’s en onze
huidige medewerker wil assisteren en na een inwerkperiode vervangen
bij het onderhoud en het verbeteren van het bestaande programma.
Tijdsbeslag ongeveer een uur per week.

WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
tel. 070 8881888

Gilde Den Haag zoekt:

Bureaucoördinator m/v
Ter assistentie van onze bureaucoördinator zoeken wij een tweede
bureaucoördinator die minimaal twee maal per week gedurende de
ochtend op het bureau aanwezig kan zijn.
Hij of zij dient:
• in staat te zijn leiding en ondersteuning te geven aan onze kantoormedewerkers bij het beantwoorden van allerlei vragen en het vinden
van een juiste match tussen vragers en aanbieders.
• vertrouwd te zijn met enkele computerprogramma’s zoals Microsoft Word,
Excel, internet en e-mail. Dit is een vereiste evenals de bereidheid zich
het bemiddelingsprogramma in Access eigen te maken.

Tevens zoeken wij:

Computerdeskundige m/v

In beide gevallen gaat het om vrijwilligerswerk, er staat dus geen honorering
tegenover. Onkosten worden vergoed.

WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1
2547 JG Den Haag
tel. 070 448 7000
www.saffier-haaglanden.nl

BLONK
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
r het
Al jaren het vertrouwde adres voo

N EN BEDRIJFSPANDEN
ONTRUIMEN VAN WONINGE
ner gaan wonen.

klei
bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
woning
Bezemschoon-oplevering van de
in de staat van oplevering
den
wor
d
pan
rijfs
bed
De woning/
ingstichting/familie/makelaar
Won
de
gebracht naar de eisen van
. witten, schilderen, behangen etc.
Woning verkoop klaarmaken bijv

Voor nadere informatie:
de heer J. Zijp, 070 356 12 81,
op ma. of vr. tussen 9.30 en 12.30 uur.
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
www.gildedenhaag.nl

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

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0180 - 61 05 60 OF 06 - 51 17 34 26
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
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Het calimero-complex van de korfballende accordeonist

echten tegen lau e vooroordelen

Vooroordelen, ze zijn niet uitsluitend van deze tijd. e bestonden ook in de jaren , eigenlijk ken ik het fenomeen al m n hele leven. Ik draag zelf wel de zware last van twee vooroordelen met me mee: korfballen is geen volwassen sport en accordeon spelen doe je alleen
op feesten en partijen. Of nog scherper: als je als man korfbalt ben je vrijwel zeker homo
los van de vraag of dat nu zo erg is en als je accordeon speelt ben je per definitie fan van
ohnn ordaan. Dat je korfbalt of gekorfbald hebt en van
het accordeon houdt moet je
uitleggen. Motiveren, steeds weer.
Probleem is, dat ik als 10-jarige zelf
verkoos te gaan korfballen, daartoe
gestimuleerd door mijn oudste zus, die
haar (sportief) geluk had gevonden bij
die Haghe op de Escamplaan. Nu was
ik op die leeftijd al geen liefhebber van
de voetbalsport, die ik wel beoefende
op de Nijkerklaan met jongens uit de
buurt: de putten waren de denkbeeldige
doelpalen, de openbare weg was het
speelveld. En oom agent onze grote
vijand, want als die aan kwam fietsen
waren we weg. Met de bal onder onze
arm, want de plaatselijke agenten
hadden een onbedwingbare neiging die
bal in beslag te willen nemen. Ik kan
mijn bezwaren van destijds niet meer
helemaal terughalen, maar ik denk, dat
ik voetbal gewoon te hard vond. Mag
dat?
Later, in mijn HBS-tijd begon ik ook
andere sporten leuk te vinden: basketbal, volle bal (allebei sporten, waar ik
eigenlijk te klein voor was), hocke en
handbal. Maar toen was de keuze dus
al gemaakt en had het korfbalvirus zich
al definitief in hoofd en lijf genesteld.
Mijn eerste vriendinnetje was ook een
korfbalvriendinnetje.
Gemengd
Maar altijd en overal, op school, later
in militaire dienst en nog later op het
werk, moest je het uitleggen: waarom
korfbal jij in vredesnaam? Want korfbal was immers een minderwaardige
sport, zacht, je stond er altijd bij stil,
het gebeurde ook nog eens in 3 vakken
(toen nog) en het allerergste was eigenlijk wel, dat het ook nog eens gemengd
was. 6 jongens en 6 meisjes in één
team, dat kon dus nooit een volwassen
sport zijn.
Nee, grapjes over gemengd douchen
werden in op die leeftijd nog niet
gemaakt, dat gebeurde later wel. En
toen kon er ook al niet om lachen.

- or bal in

- ‘Ik weer eens gekor bald aldus on op zijn weblog deze maand. atuurlijk volstrekt onverantwoord eigenlijk temeer daar ik een paar maanden niet naar de sportschool geweest was. -

Grappen over de zinloosheid van
interlandwedstrijden, over jan dekt
mien gingen altijd meteen over tafel
als je je sportieve voorkeur aangaf. Terugkijkend denk ik, dat het gemengde
karakter eigenlijk wel het belangrijkste
argument was voor criticasters om de
korfbalsport verbaal te degraderen tot
een minderwaardig tijdverdrijf. Ik ga
hier niet uitvoerig tegenargumenten ten
tonele voeren, daar is dit blad niet voor
bedoeld. Het gaat mij er slechts om,
dat keuzes, die je in je jeugd maakt, je
leven in behoorlijke mate beïnvloeden
zo niet beheersen. In mijn geval in
positieve zin: ik ben nooit tot de korfbaltop doorgedrongen, ook vrij jong
gestopt met het actief beoefenen ervan,
maar heb er wel altijd met veel plezier
over geschreven en over gepraat (als

- on is voorzitter van accordeonvereniging randioso on nima. r wordt gespeeld op
estivals en concoursen maar er worden ook concerten in zorgcentra gegegeven zoals hier in
november
in p de aan.. -

korfbalverslaggever bij krant en radio).
En de sport ook verdedigd als dat
nodig was. Want korfbal is gewoon
een enorm leuke en veelzijdige sport.
En dat gemengde dan? Dat nu maakt
de sport alleen maar leuker en vooral
socialer.
Tussen de schuifdeuren
Buiten het feit, dat korfbal mij nogal
eens in een calimero-rol dwong, had ik
te maken met een extra handicap ook
nog eens met een vrouw te trouwen,
die accordeon speelde. Da’s toch een
trekharmonica of speel je toch alleen
op feesten en partijen waren en zijn
nog steeds veelgehoorde diskwalificaties van een prachtig instrument, dat ik
zelf niet beheers, maar wel bijzonder
heb leren waarderen.
Dus moet ook het accordeon eraan
geloven: het is dan ineens een
trekharmonica en er kan alleen maar
simpele muziek (wat dat ook moge
zijn) op gespeeld worden. Accordeon
is voor tussen de schuifdeuren, was
een veelgehoorde kwalificatie. Ik
vraag me wel eens af hoe men naar
mijn sportieve voorkeur zou hebben
gekeken als ik ook nog eens zelf accordeon gespeeld zou hebben. Want
een korfballende accordeonist moet
wel het summum zijn voor spotternij.
Ik kan het niet meer uitproberen, ben
te oud om het instrument nog onder de
knie te krijgen, maar het blijft wel een

op het buitenveld bij De ibers. oto H. de akker -

brandende vraag. an Mulder vertelde
mij eens, dat hij vroeger ook accordeon
speelde, maar het niet waagde om het
te vertellen aan zijn ploeggenoten bij
Anderlecht. Ook voor hem was het dus
een hobb , waar je in het voetbalmilieu niet mee te koop liep. e kon er
niet zomaar mee uit de kast komen.
Maar, zei hij erbij, ik vond en vind
het wel een mooi instrument . Zoals hij
in een interview ook eens te kennen gaf
de korfbalsport best mooi te vinden.
Wel ergerde hij zich aan de eeuwige
drang van korfballers om groot te willen worden en aan de zendingsdrang
van korfballers, die over de hele wereld
trokken om hun geloof te prediken.
Accepteer gewoon, dat je het alleen
in Nederland en nog een paar landen
overeind houdt. riezen zijn toch ook
gelukkig met hun kaatssport? , aldus
an Mulder in een interview.
Gewoon mooi
Korfbal is een mooie sport met een
uniek karakter, dat vond ik vroeger
al en dat vind ik nog steeds. Het
accordeon is een mooi en veelzijdig

ohm...

instrument, dat zich leent voor allerlei
soorten muziek: volksmuziek, maar
evenzeer voor tangomuziek en voor
klassieke muziek. Dat was toen zo en
dat is nog steeds zo. Maar sommige
dingen veranderen in de loop der jaren
niet. De vooroordelen blijven vaak onveranderlijk, hooguit zijn de bewoordingen, die ervoor gebruikt worden
anders dan toen.
Vooroordelen gedijen het best in een
omgeving, waarin mensen geneigd
zijn om niet te willen weten hoe iets
in elkaar zit, geen behoefte hebben
de feiten te kennen, maar zich slechts
willen baseren op vage indrukken of op
van horen zeggen . Met vooroordelen
heb je ook vaak de lachers uit je groep
op de hand. Het hebben van vooroordelen schept een band: iets anders of
iemand anders luidkeels afbranden,
maakt je ogenschijnlijk ink en
stoer. De vooroordelen over korfbal en
accordeon: ik word er niet eens moe
meer van.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnplanet.nl
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L
Comfort Land
€89,90

4-wiels boodschappenwagen Gloria

Het bijzondere van deze praktische boodschappenwagen
van het Duitse kwaliteitsmerk Andersen is dat u hem
zowel kunt duwen als trekken. De trekbeugel is eenvoudig
in hoogte verstelbaar tot 117cm en door de grote wielen
(diameter 20cm) is het rijden met een zwaar gevulde tas
erg comfortabel. Afm. tas 56x34x23cm, inhoud 43 liter,
maximale draagvermogen 50kg.
De tas heeft de kleur zwart en is verkrijgbaar met rode,
blauwe of grijze accenten.
Normaal €94,85. Nu €89,90.
Bestelnummer MA1010-rood/grijs/blauw

Ali B. en Nick en Simon in KeK op TV West

Ali B, het Volendamse duo Nick en Simon en
tangokoning Carel Kraayenhof zĳn deze week te
zien in e , het wekelĳkse cultuurprogramma
van TV West. ‘Je gaat niet uit voordat je e
hebt gezien’ zo luidt de slogan van dit culturele TV
West-programma. n niet voor niks. Presentatoren
Tialda Bottema en Paul van Berkel laten de kĳkers
elke week kennismaken met nieuwe ﬁlms en geven
voorproefjes van de meest uiteenlopende voorstellingen. Van cabaret en toneel tot muziek.
De aﬂevering van deze week zit vol goede ideeën.
Zo is er een reportage met het Volendamse
duo Nick en Simon. Dan gaat Tialda Bottema
op bezoek bĳ Ali B. vanwege zĳn nieuwe show
‘Wie Ali zegt moet B zeggen . Ook de Nederlandse
bandeonvirtuoos en tangokoning Carel Kraayenhof komt langs. Hĳ geeft Paul van Berkel een
voorproefje van zĳn theatervoorstelling ‘Compassion’.
“Wie Ali zegt moet B zeggen”,
aldus Ali B op TV West.
e : Sinterklaastips, een bĳzonder
Verder in
Haags restaurant en aandacht voor de verﬁlming van Kluun’s boek ‘Komt een
vrouw bĳ de dokter’.

foto: ANP

Actie

dé gemakswinkel voor senioren

ZEP

Gratis verzending.
1 jaar productgarantie.
14 dagen “zichtgarantie”.

Uitstekende service.
Snelle levering.

Leuke kadootjes voor de feestdagen.
Op zoek naar handige en leuke, betaalbare kadootjes voor de komende
feestdagen? We hebben een paar “comforttoppers” voor u op een rijtje
gezet.

Vol-automatische kurkentrekker.
Krukken trekken zonder kracht met deze modern
vormgegeven opener. Werkt met een oplaadbare batterij (inclusief).
€24,90 (incl. €4,95 verzendkosten)
Bestelnummer MA2010

Boekbutler.

Wie in het weekend nog meer uittips nodig heeft luistert naar Z P op Radio West.
Rogier van der Zanden vertelt wat er voor leuks te doen is in de regio. Van schaatsbanen,
winterfairs en sinterklaasintochten tot festivals, theatervoorstellingen en kerstmarkten.
Daarnaast de leukste cabaretfragmenten en zĳn allerlei gratis toegangskaarten te verdienen.
e is elke donderdag vanaf 17.30 te zien op TV West.
en zondagmorgen vanaf uur te beluisteren op 9.3 Radio West.

is op zaterdag-

Nurlaila helpt ‘Daar bij die Haagse Toren’
Musicalster Nurlaila Karim geeft in het muzikale TV
West-programma Daar bĳ die Haagse Toren tips
aan liedjesschrĳvers. Met deze professionele bĳdrage
helpt ze Gerard van den Ĳssel en Jeﬀrey Huf. De heren
zĳn immers op zoek naar het perfecte Haagse Lied.
In de vĳfde aﬂevering van Daar bĳ die Haagse Toren
komt ook Sjaak Bral langs. De cabaretier vertelt over zĳn
lied 'Zomer in Den Haag'. Live muziek komt deze week
van de Haagse zanger John West. Hĳ brengt een nummer
met de toepasselĳke titel: ‘Haagse Toren'. Ondertussen
gaat Jeﬀrey dapper verder met zĳn pogingen om Harrie
Jekkers te vinden. De kĳkers worden tenslotte getrakteerd op een compilatie van liedjes
over de Hofstad. Daar bĳ die Haagse Toren : elke maandag vanaf 17. 0 uur op TV West.

ADO Den Haag – Feijenoord live op Radio West

Luxe houten boekensteun uit Canadees
Elzenhout met instelbare leeshoek.
€34,90 (inclusief €4,95 verzendkosten)
Bestelnummer MA2020

Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳd van ADO Den Haag live. Zo ook
de uitwedstrĳd van ADO tegen Feĳenoord op zondag 29 november. Het TV Westbrengt al op vrĳdagavond een voorbeschouwing. De wedstrĳd
programma Va
ADO Den Haag - Feĳenoord is komende zondag live te beluisteren op Radio West vanaf
12.30 uur. Va
kĳkt vooruit op de wedstrĳd op 27 november, vanaf 17.30 uur op TV West.

Deze week:

Nederlands sprekende klok/wekker.
Handige en zeer duidelijk sprekende klok met
één instelbare alarmtijd.
€26,90 (inclusief €4,95 verzendkosten)
Bestelnummer MA2030

Opvouwbare en schokabsorberende
wandelstok in luxe opbergetui.
Deze stok heeft een gelpad in het handvat en
een verende ferrule aan de onderkant.

oensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal

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

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal

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

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

€32,85 (incl. €4,95 verzendkosten)
Bestelnummer MA2040

Bestel eenvoudig online via

www.comfortland.nl/oudhagenaar.html
en gebruik de promotiecode 118 of
Bel en bestel via 0900-6665444 (15ct/min)

aandag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
De Nieuwe Stad
Daar bĳ die Haagse Toren
Verkeersjournaal
Dinsdag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
Team West
Verkeersjournaal
Wat nou Zuid-Holland

Deze week:
maandag t/m vrĳdag
0 -09 uur West wordt Wakker
09-12 uur de Ochtendshow
12-13 uur Twaalfuurtje
13-1 uur West weet het
1 -1 uur de Middagshow
1 -1 uur West komt Thuis
1 -19 uur Gesprek vd Dag

aterdag
0 -11 uur Z P
11-12 uur And the beat goes
on
12-1 uur Ik hou van Holland
1 -21 uur Radio West Sport

ondag
0 -09 uur Z P
09-10 uur Ouwe Joekels
10-12 uur Klassiek op West
12-1 uur Radio West Sport
va 12.30 uur ADO live
1 -19 uur Ouwe Joekels hh

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

Oordeel van senioren gevraagd
over begrijpelijkheid publicaties
- Vocht in huis kan ‘verrassende’
gevolgen hebben -

Ventileer uw huis:
voorkom dat het
uit de hand loopt
In de winter hebben we de kachel vaker
en langer aan. Of het buiten nu vriest of
juist regent op zijn winters, het is dan
heerlijk om de deuren en ramen dicht te
houden en de kachel lekker aan het werk
te zetten.
Alleen liggen daarbij twee problemen
op de loer: vochtophoping en koolmonoxidevergiftiging. Vocht, door te weinig
ventilatie, kan leiden tot bijvoorbeeld
schimmelvorming, ongedierte of kilte;
en uiteindelijk tot gezondheidsklachten.
Koolmonoxidevergiftiging kan zelfs de
dood tot gevolg hebben. Elk jaar weer
worden er gemiddeld elf mensen het
slachtoffer van deze onzichtbare sluipmoordenaar.
Over deze twee onderwerpen maakte de
afdeling Leefomgeving van de GGD Den
Haag twee informatieve folders. Die kunt
u op de website van CIPO, www.cipo.
org, direct downloaden. De folders zijn
ook aan te vragen bij de afdeling Leefomgeving, tel. (070) 353 71 82 en e-mail
gezondheidenmilieu@ocw.denhaag.nl.
Met vragen over het binnenmilieu in huis
(vocht, schimmels), het milieu buiten
(luchtkwaliteit enz.) en hiermee verbonden gezondheidskwesties kunt u daar
eveneens terecht.

CIPO spreekuur
Stichting Yasmin
CIPO is samenwerking aangegaan met
de Stichting Yasmin, het educatiefcultureel centrum voor allochtone
vrouwen. Elke donderdag vindt daar
een voorlichtingsspreekuur plaats voor
55-plussers uit de doelgroep van deze
organisatie. Stichting Yasmin richt zich
speciaal op vrouwen uit Turkije, Marokko en Arabischsprekende landen, maar
vrouwen uit alle hoeken van de wereld
zijn er van harte welkom; dus ook op
dit spreekuur. Indien gewenst kunnen er
Turkse, Berberse en Arabische tolken bij
aanwezig zijn. Het spreekuur vindt elke
donderdag plaats van 11.30 tot 13.00 uur
bij Yasmin, Brouwersgracht 2a. Voor
een bezoek aan het spreekuur kunnen
geïnteresseerde vrouwen een afspraak
maken bij Yasmin. Wilt u meer weten
over het CIPO-spreekuur bij Yasmin,
bel dan (070) 364 38 18 en vraag naar
Gineke Kremer, of stuur een e-mail naar
gineke@cipo.org.

Gezocht: leden voor officiële commissie die gemeentelijk informatiemateriaal beoordeelt! Informatie van de gemeente Den Haag
moet helder en toegankelijk zijn. Burgers moeten immers goed op
de hoogte kunnen zijn van beslissingen, voornemens en regelingen.
Maar ís die informatie wel altijd leesbaar, in het bijzonder voor senioren? Begrijpen zij altijd direct wat er staat? Of zijn die teksten niet
zo doorzichtig?
De gemeente Den Haag wil het graag
weten. Daarom wordt er een commissie
van senioren ingesteld die gemeentelijke brochures, nota’s en websites toetst
op hun leesbaarheid, begrijpelijkheid
en informatiewaarde.
Zou u samen met andere senioren die
brochures en websites wel eens willen bekijken en beoordelen? Dat kan
in deze commissie, die officieel zal
worden geïnstalleerd door wethouder
Van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid
en Emancipatie). De commissie zal vier
tot zes keer per jaar bijeenkomen. En er
worden dus leden voor gezocht!

al uw commentaar, reacties en suggesties. Vervolgens gaat u op een ochtend
of middag met de andere commissieleden rond de tafel zitten. Alle reacties
worden verzameld en besproken. Een
serieuze, maar ongetwijfeld ook boeiende gebeurtenis! De uitkomst wordt
op een overzichtelijke manier in een
rapport vastgelegd en als zodanig aan
de gemeente aangeboden. In totaal zult
u vermoedelijk zo’n vier tot zes keer
per jaar om een beoordeling worden
gevraagd. Het Centraal Informatiepunt
Ouderen (CIPO) zal de commissie
samenstellen en begeleiden.

Commissiewerk
In deze commissie zult u uw ervaringen
met het gemeentelijk informatiemateriaal met de andere commissieleden
delen, verzamelen en bespreken. U
krijgt het te beoordelen materiaal eerst
toegestuurd, zodat u het in alle rust
kunt doornemen. Daarbij noteert u zelf

Kunde en ervaring
Voor deze nieuwe seniorencommissie zoeken de gemeente Den Haag en
CIPO vrijwillige leden van 55 jaar of
ouder met een goede beheersing van en
liefde voor de taal. Leden moeten bovendien toegang hebben tot en bekend
zijn met internet. De eerste opdracht is

- De website van de gemeente Den Haag is onlangs geheel vernieuwd.
Is het er begrijpelijker op geworden? Dat is zo’n vraag. -

namelijk al verstrekt: beoordeling van
de nieuwe website van de gemeente!
U kunt rekenen op een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. Bij uw werk wordt u begeleid
vanuit CIPO. Vooraf zal een workshop
plaatsvinden over de onderwerpen
leesbaarheid, begrijpelijkheid en informatiewaarde, zodat u als commissielid
weet wat er van u wordt verwacht. Ook
tussendoor kunt u bij vragen of onduidelijkheden overleggen met CIPO.
Door de regelmatig terugkerende
bijeenkomsten is dit ook een mogelijk-

Agenda
Dinsdag 1 december:
Advies van Saffier
in Bouwlust / Vrederust
Het Wijkservicepunt, c.q. de uitleen- en zorgwinkel van Saffier in
Bouwlust/Vrederust is sinds kort
zowel de diëtist als de logopedist van
Praktijk Saffier twee tot drie keer per
week aanwezig. Beiden richten zich
vooral op 55-plussers. De logopedist
is gespecialiseerd in de ziekte van
Parkinson.
Voor beide consulten hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist
nodig. Uw zorgverzekeraar vergoedt
dan de behandeling. Tijdens de feestelijke opening kunt u een gehoortest
laten doen en uw vetpercentage laten.
Ook kunt u kennismaken met maaltijdverstrekker Apetito, die aanwezig
is met lekkere hapjes.
Wijkservicepunt/uitleen- en
zorgwinkel, Randveen 66 (naast de
Lozerhof), 14.00-16.00 uur.
Meer informatie:
Servicebureau Saffier,
tel. 0800-723 34 37.

duinen. Vertrektijd: 16.10 uur vanuit
WDC De Henneberg, Tramstraat 15.
Prijs: € 19,50 (incl. rondvaart & eten,
excl. drankjes; met Ooievaarspas 35%
korting). Er wordt met het openbaar
vervoer gereisd, dus strippenkaart
meenemen. Informatie en aanmelding:
i-Shop de Henneberg,
tel. (070) 397 60 01.

Dinsdag 1 december:
Winterooievaart
Den Haag vanaf het water is prachtig,
zeker op winterse middagen bij het
schijnsel van de (straat)verlichting.
Onderweg vertelt de gids van De
Ooievaart romantische, dramatische
en ook hilarische verhalen. Na een
tocht van drie kwartier legt de boot
aan voor een verwarmende maaltijd.
Organisatie: VÓÓR Welzijn Loos-

Dinsdag 1 december:
Thé-dansant 55+
Een gezellige dansmiddag in La
Résidance voor iedere 55-plusser die
van dansen houdt! Cha-cha, quickstep,
tango, veleta en nog veel meer vormen
van dansmuziek worden gedraaid, dus
kom alleen of met een partner en ga
met de voetjes van de vloer. Dansstudio La Résidance, Laan van Meerdervoort 227, 14.30-16.30 uur, entree
€ 5,- per persoon inclusief een kopje
thee en een plakje cake of een andere
versnapering. Daarnaast ontvangt
u een lotnummer, waarmee u kans
maakt op een leuk prijsje. Informatie:
tel. (070) 383 83 85.

heid om nieuwe contacten te leggen,
onder mensen met dezelfde interesse
en instelling. CIPO neemt zich voor
de bijeenkomsten in een plezierige,
hartelijke sfeer te laten verlopen.
Reageren
Indien u belangstelling hebt om zitting
te nemen in de commissie, stuur dan
een brief of e-mail naar CIPO, Postbus
13634, 2501 EP Den Haag, redactie@
cipo.org;
of bel CIPO op (070) 364 38 18.

Expo genealogie
in De Korenschuur
Bij het Loosduins Museum De Korenschuur houdt de werkgroep genealogie
zich bezig met stamboomonderzoek van
Loosduinse families. De laatste jaren
is hierover zoveel kennis opgebouwd,
dat er nu een tentoonstelling over is
ingericht.
Tot half februari zijn daar te zien: geboorte-, trouw- en overlijdensakten;
boeken en oude foto’s over Loosduinse
families; zes delen van het genealogisch repertorium (met zeker ook uw
naam); foto’s en wetenswaardigheden
van Loosduinse sporthelden als Piet
de Zoete en Peter Nottet; informatie
over de ‘Kleine Keizer’ en Loosduinse
‘oorlogshelden’; meer dan 2000 bidprentjes; enz.
Elke zaterdag en elke eerste zondag van
de maand geopend van 13.00 tot 17.00
uur in Loosduins Museum De Korenschuur, Margaretha van Hennebergweg
2a, (naast molen de Korenaer, tramlijn
2 of RandstadRail 3), entree € 1,50 voor
volwassenen en € 1,- voor kinderen tot
16 jaar. Meer informatie: www.loosduinsmuseum.nl, e-mail loosduinsmuseum@hetnet.nl of bel (070) 397 33 42.
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In de jaren vijftig op straat, bij je club en op glad gras

et leven as o rond
als n bal kon e en
Als jochie van tien lag begin jaren vijftig je vertier op straat. Televisie stond in de kinderschoenen. Een enkele keer zag je een voetbalwedstrijd als de radiowinkel zo vriendelijk was
een televisie in de etalage te zetten en de wedstrijd te laten zien. In 1 5 heb ik zo van de
wereldkampioenschappen voetbal in witserland genoten. De Engelsman Stanle Matthews
was daar de grote ster evenals het Hongaarse wonder team. Dat verloor tot teleurstelling
van iedereen de finale van Duitsland.
De stoep voor de etalage zag zwart van de mensen. Menig
politiejeep is uitgerukt om de doorgegeven rel te sussen. Dat
hoefde dus niet en de agenten sloten zich aan en kwamen na
de wedstrijd weer naar het bureau. We hadden het idee dat ze
zich met opzet lieten bellen.
Voetbal speelde een belangrijke rol in ons dagelijks bestaan.
Nauwelijks uit school stonden we op straat met een bal
te pielen. Stoepschieten, goaltje gooien, muurkoppen en
partijtjes. Bij stoepschieten was de stoeprand het doel. Tussen
de stoepen moest je met een tennisbal de stoeprand van je
tegenstander raken die natuurlijk verdedigd werd. Goaltje
gooien leek erop. Alleen waren er dan twee tegenover elkaar
liggende doelen op blinde muren getekend. De bal werd
gegooid en zo leerden we keepen. Muurkoppen betekende
dat je de bal tegen de muur kopte en dat zo lang mogelijk
zonder onderbreking volhield. Overspelen met een garage of
pakhuisdeur als doel was eveneens een geliefde bezigheid.
Partijtjes deden we in de straat. Het doel was de stoep en
twee meter ernaast een jas. Menig bewoner heeft ons vervloekt omdat de bal wel eens door een ruit ging. Die schade
betaalden we, of beter gezegd onze ouders. Die wilden geen
ellende en hielden ons dan als straf een week binnen. Dat
was tenminste de bedoeling. Maar de straat trok en we wisten
altijd wel een manier om onze ouders op andere gedachten te
brengen.
Naar DSO oetermeer
Zat je bij een club dan reisde je bij uitwedstrijden naar clubs
uit Den Haag en omgeving. Zelfs DSO uit Zoetermeer zat bij
ons in de competitie. Bij slecht weer gingen we eerst kijken
bij de sigarenwinkel op de hoek van het Kortenbosch en het
Westeinde. Daar hingen de afgelastingen. Naar de wedstrijden was het fietsen of lopen. De clubs in het Zuiderpark deden we lopend vanuit de stad. Koffertje mee en dan op weg.
Een enkele keer hadden jongens hun voetbalkleding al aan,
maar dat werd door de leider niet gewaardeerd. De vader van
een jongen uit ons elftal had een oude, open vrachtwagen.
Daar werden we opgeladen om naar Zoetermeer te gaan. Dat
was een gat tussen de weilanden. Kleedkamers waren oude
stallen, dan een verrot bruggetje over tot een veld, waar de
koeien eerst vanaf moesten. De dikke vlaaien werden door
de moeders niet in dank afgenomen. Na een fikse sliding
zat de vlaai tot in je oren. En je kleding zag er helemaal niet
uit. Met koud water kon je een beetje spoelen, de rest was
voor thuis als je de teil in ging. De begeleiders kwamen hier
graag. Aan de straatkant was een kroeg. Terwijl wij door de
koeienstront baggerden zaten zij aan een neut.
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De eerste lichtmasten
Ik voetbalde in VUC dat toen nog zijn velden aan de
Schenkkade had. Het hoofdveld was het tweede veld wat toen niet iedereen begreep. Het was een heiligdom
waar de eerste Haagse lichtmasten bovenuit tornden. De
club had al vroeg een scorebord. Speelde het eerste dan
hees de man die zaterdag de fietsen bewaakte zich via
een ladder omhoog om de score bij te houden. Het ging
er toen streng aan toe bij de zwart-witte Pinguïns. Wilde
je lid worden dan ging dat via een ballotagecommissie.
Werd je goed bevonden dan kreeg je een lidmaatschapskaart die je altijd bij je moest hebben, anders kwam je
niet binnen. In tegenstelling tot andere verenigingen
moesten je vriendjes betalen om naar jouw kunsten te
kijken. Hier werd regelmatig, ook door ouderen tegen
geageerd. Bij avondwedstrijden had je een briefje van je
ouders nodig. Had je die niet dan kon je weer naar huis.
Meestal kochten we dan een perronkaartje voor station
Laan van Nieuw-Oost Indië. Voor een dubbeltje zagen
we dan toch de wedstrijd. Zo heb ik VUC op een avond
met 4-1 van Anderlecht zien verliezen. Ondanks al deze
opvoedkundige maatregelen was VUC een fijne club.
Vredekeetjes knokken
Op weg naar de voetbalvelden zagen we veel van Den
Haag. Elke club had zijn eigen cultuur De oodse vereniging Ooievaars speelde in het Zuiderpark, De Postduiven
in Loosduinen, Westkwartier bij de duinen en dan nog
een hele rits in de omgeving van de buurtweg. HBS en
HVV. uick en VCS, dat waren verenigingen waar je
echt naar uitkeek om tegen te spelen. Maar spelen tegen
ADO in het Zuiderpark, dat was wat minder. Want daar
won bijna geen club van. Bij de Zuiderparkers speelden
alleen jongens die om hun voetbalkwaliteiten geselecteerd waren. ongens uit de buurt gingen naar zo een
selectie en werden nooit uitverkoren, terwijl ze toch een
aardige partij straatvoetbal speelden.
Trainen deden we spelenderwijs op straat en op het Malieveld. Vredekeetje was een bekende kreet om tegen
jongens die daar ook aan het voetballen waren te spelen.
Regelmatig draaide die vrede uit op een knokpartij als
we het niet eens werden over een doelpunt. Het hoorde
erbij en een week later speelden we weer met elkaar. Op
woensdag trainden we bij de club. Mijn eerste trainer
was an Wolf. Hij selecteerde ter plekke en de tientallen
jongens die niet uitverkoren waren, mochten zich behelpen met een hulptrainer. Balletje stoppen, beetje koppen
en dan maar een partijtje van een hele meute tegen een
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andere meute. Na a oop aten we een toffeetje en dronken een
Colaatje of Uppie in de houten wondertent. De kantine waar
in de jaren dertig het Nederlands elftal moest luisteren naar
de theatrale motiveringstaal van Karel Lots , de hotemetoot
van de KNVB. In de winter zette VUC zijn eerste veld onder
water waarna er na een paar inke vriesnachten geschaatst
kon worden. Extra inkomsten en dat was ook in de jaren
vijftig mooi meegenomen.
Ooit speelden we tegen Laakkwartier en was er een grote
schare, veelal mannelijke toeschouwers. Die kwamen niet
voor ons maar voor het spektakel dat na ons kwam.
Belangstelling voor dames
Damesvoetbal. De vele heren lieten zich dat niet ontgaan. De
ramen van de kleedkamer waren met kranten afgeplakt en de
dames tooiden zich in allerlei kledij, voornamelijk die van
handbal verenigingen. Het werd een unieke wedstrijd waarbij
de kreten langs de lijn niet voor herhaling vatbaar waren. Na
onze wedstrijd werden we met zachte hand weggeleid en de
kleedkamer ingeduwd. Toen we ons verkleed hadden loodste
onze begeleider ons meteen naar de fietsenstalling en moesten we zo snel mogelijk van dit Sodom en Gomorra weg. Ook
dit maakten we als jeugdvoetballers in de jaren vijftig mee.
Er ging geen dag voorbij of we voetbalden. Op het schoolplein, in de straat op gras- en zandvlakten en waar al niet
meer. Schoenen gingen aan diggelen. ongens die hun
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Prachtig boek
VUC

bij eeuwfeest
voor € 5

schoeisel met hun broertje moesten delen, durfden niet meer
naar huis uit angst voor diezelfde broer die ook niet meer
naar buiten kon. Verenigingen die nu niet meer bestaan zoals
Cromvliet, SOA, DHBRK, Paraat, Postalia, Ooievaars, AVV
en nog veel meer leven voort in de herinnering. Velden die
zijn volgebouwd zoals mijn oude, vertrouwde VUC-veld. Ik
kom nog wel eens oude voetbalmaten tegen en dan praten we
uren over het voetbal van onze jeugd.
Prachtige verhalen waar geen eind aan komt.

rans van der Leeuw

Keepen als misverstand

Zoetermeer
f.n.leeuw@ziggo.nl

Wellicht kent u als lezer de naam van
vooral als de laatste hoofdredacteur van
AD/Haagsche Courant, ik ken hem zelf vooral als de beste ausputzer die ik ooit voor mij had.
Want het is toch wel een mooie herinnering om in een
paar jaar van m’n jeugd legio persoonlijke trainingen te
hebben gehad als keeper, van mannen als Karel ansen,
Cock Clavan, Carol Schuurman, Guus Haak en ‘last but
not least’ Adri de Mos.
Wat overigens vooral inhield dat ze zich op dat gravelveld
achter de hoofdtribune aan de Schaapweg gek schoten
op dat trainingsdoel, waar ik dan in de modder en het
gruis lag te dweilen. Door dat keepen - vooral trouwens
ook door het spelen bij clubs met aftands onderhouden
velden - heb ik eigenlijk van m’n tiende tot m’n twintigste
met permanent blauwe/geschaafde/opengehaalde benen
gelopen. Gaaf aspect van de hobb .
Maar ik klaag niet. Het was mooi om tegen clubs te spelen
als Ba ern, om reserve te zitten in een trainingspot tegen
Estudiantes, voorwedstrijden te spelen (met RVC en de
Haagse jeugdselectie) in het Zuiderpark, maar vooral met
duizenden op de tribunes in het oude stadion van Holland
Sport op Houtrust.
En natuurlijk was het allermooiste van alles het ‘houden’
van sommige onhoudbare ballen. Soms rijd ik nog langs
velden, van Celeritas, HMSH of Vredenburg - waaraan ik
heldenherinneringen heb. En trauma’s natuurlijk, als die
rottige verliespot 1-2 tegen VUC.

Het beste aan Dennis bestond uit z’n betrouwbaarheid:
60 procent rust en techniek; 30 % actie naar voren als er
ruimte was en 10 % doodschoppen uitdelen als hij dacht
dat ik het niet meer zou keepen.
Dat moet je hebben als keeper - wat mijn rol in het team
was bij RVC (in Rijswijk), doorgaans in de eerste jeugdteams van de ‘C’ de ‘B’ en de ‘A’. Ik was daar nogal goed
in, in dat ballen vangen zullen we maar zeggen. Maar dat ik
er ooit mee begon, op m’n 10de al was wel een misverstand.
Samen met m’n schoolmaatjes van de Pius II wilde ik
wel meedoen aan dat clubgedoe, buiten het veldjesvoetbal
en dat op parkeerplaatsen na schooltijd. Alleen had ik ook
toen al een aardsluie aanleg, die me ingaf voor ‘keeper’ op
te gaan. Omdat ik (terecht) dacht dat je dan een stuk minder
hoefde te lopen bij al die wedstrijden. Op zich klopte dat
wel.
Maar wat ik niet had ingecalculeerd was dat je als keeper
tijdens alle trainingen (2 3 per week) extra te grazen
werd genomen. e moest de gewone standaard trainingen
mee hobbelen - maar vervolgens mocht je als keeper nog
wel een half uur nablijven om ‘persoonlijk’ onder handen te
worden genomen. Terwijl je puber teamgenootjes al lekker
aan het douchen waren, met uitzicht op een esje ‘Exota’
en een primitieve vorm van poolbiljard in de kantine.
Ik baalde daar vaak verschrikkelijk van - maar achteraf kijk
er wat tevredener op terug, 50 inmiddels.
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rans Ho nck (DOH - voorheen RVC)

a

a minder

Het lijkt bijna een wedstrijdje te worden tussen
de oudste Haagse voetbalverenigingen,
wie geeft het mooiste jubileumboek uit?
HVV (uit 1883) kwam vorig jaar bij de 125ste met
een schitterend in groen linnen gebonden en in kleur
gedrukt werk aan de dag zetten;
maar inhoudelijk doet VUC nu ook een behoorlijke
duit in de zak bij z’n 100ste .
Het boek van VUC is uiteraard niet in kleur, want dat
betaamt pinguins minder. Maar het legt wel meer gewicht in de schaal. Letterlijk trouwens. Dat van HVV
weegt bijna 1.100 gram; dat van VUC bijna twee kilo.
En wat het consequente zwartwit betreft, dat bevalt
eigenlijk het beste voor een historisch werk.
Inhoudelijk zijn beide boeken trouwens top en met veel
liefde gemaakt. Ze bieden beide een zee om leeg te
drinken voor de pure sportliefhebber, maar zijn ook in
sociologisch opzicht interressant.
Voetbal was aanvankelijk een elite-sport, en is eigenlijk
pas na WO II in toenemende mate ‘gevulgariseerd’
- zonder daar iets naars mee te bedoelen trouwens.
Al had dat consequenties, zoals het spanningsgebied
tussen amateurisme en professionaliteit.
Voor verenigingen van het eerste uur als HVV en VUC
bracht dat ‘keuzemomenten’ met zich mee, die op een
bepaalde manier zijn uitgepakt. Niet dat hun beider
jubileumboeken daar nou speciaal accent op leggen,
maar tussen de regels door pak je een hoop op over dat
dillema. Als keerzijde van de keuzes die bijvoorbeeld
bij ADO zijn gemaakt is het toch boeiend om te lezen.
‘100 aar VUC’ (ISBN 978-94-6010-019-2) is vorige
maand verschenen en voor € 25 te vinden of te bestellen bij de betere Haagse boekhandels. Voor het boek
HVV 1883 - 2008 (ISBN 978-90-70062-46-0) kunt u
zich waarschijnlijk het beste tot de club zelf richten:
www.konhcvv.nl (Raak niet in de war op hun website,
ze doen daar ook sinds jaar en dag aan ‘cricket’).
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Informatie

Hans
oodenburg

Jongeren roepen vaak dat ouderen niet zo moeten zeuren en vooral niet moeten roepen dat het ‘vroeger beter was’. Ze hebben meestal gelijk. Een vergelijking van de leefomstandigheden vroeger met die
van nu. Heeft u zelf ook een mening, stuur die naar deze krant. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Was het vroeger beter? Nee, wel saamhoriger!
De koopkracht van ouderen is thans véél hoger dan vroeger , zelfs van degenen die nu slechts zeer relatieve welvaart
hebben, doordat zij alleen van de AOW of bijstand moeten
leven. Een vergelijking: de eerste bodemuitkering van de
AOW in 1 5 bedroeg voor een alleenstaande omgerekend
in euro s € , 5 per maand. Toen moesten nog steeds
kinderen of kennissen bijspringen om ouderen die niet meer
in staat waren betaald werk te verrichten een enigszins aanvaardbaar leven te laten leiden.
Thans bedraagt de AOW-uitkering
voor een alleenstaande € 1048,09
per maand. Pakweg 35 keer zoveel.
Nu is die verhoging voor een deel
natuurlijk te danken aan in atievergoedingen. Maar zelfs als de algemene
prijsstijgingen sinds 1957 worden
ingecalculeerd is er nog minstens
sprake van een vervijfvoudiging van
de koopkracht van de AOW’er sinds
de invoering.
Materieel was men dus vroeger veel
slechter af dan nu. Toch is thans sprake van ‘relatieve welvaart’ in het geval
dat mensen met alleen een AOW- of
bijstandsuitkering toch écht de eindjes
aan elkaar moeten knopen en eigenlijk
alleen beperkte koopkracht hebben op
het gebied van wonen (ze hoeven uit
kostenoverwegingen en zorg niet meer
in te trekken bij hun kinderen) en primaire levensbehoeften (eten, drinken,
kleden, wonen, gezondheid).

Verschillend
Echte armoede komt dan ook alleen
maar voor als mensen zich nogal
gemakzuchtig, onnadenkend, of lang

leven de lol, in de schulden hebben
gestoken. Bijvoorbeeld door op afbetaling luxe consumptiegoederen aan
te schaffen of onverantwoord in de
kroeg of op vakantie geld er doorheen
smijten.
Een aantal van hen zal het niet met
mij eens zijn en zich slachtoffer
voelen van de welvaartsmaatschappij. Maar hoe komt het toch dat de
ene oudere met alléén AOW er wel in
slaagt iedere maand tientallen euro’s
over te houden (‘v r de kinderen of
de kleinkinderen ’) terwijl de ander
altijd tekort komt?
Mensen leven nu eenmaal heel verschillend.
Daarom deugt het soms door ouderen
gebezigde gezegde dat ‘vroeger alles
beter was’ van geen kant. Natuurlijk
kenden mensen in straten, buurten en
dorpen elkaar door en door, gingen
gezelliger met elkaar om en waren
misschien ook wel eerlijker ten
opzichte van elkaar. Uit armoede een
kopje suiker halen bij de buren was
geen probleem.

Vertrouwen
Op de 55Plus Expo, vorige maand in
Aho , hadden we daarover met een
paar ‘oudjes’ een vrolijk gesprek. We
vertrouwden elkaar meer dan nu. We
hadden een touw door de brievenbus
naar buiten hangen, waardoor je zonder meer bij elkaar over de vloer kon
komen. Dieven en inbrekers? Natuurlijk waren die er toen ook! Voor zover
je hen kende, wist je dat zij n it in
hun eigen straat of eigen wijk op pad
gingen. Ze gingen op strooptocht in
andere delen van de stad waar meer
te halen was , vertelt een oudere, die
nostalgisch terugkijkt naar vooral de
moeilijke jaren direct na de Tweede
Wereldoorlog toen de mensen elkaar
nodig hadden bij de wederopbouw.
We meenden unaniem dat het vroeger
helemaal niet ‘zoveel beter’ was, maar
dat mensen individueler zijn geworden, elkaar minder vertrouwen en niet
meer bij elkaar de deur plat lopen, wat
soms ook wel heel prettig kan zijn.
Om alle onderlinge onmin zoals
sommige politieke partijen maar wat
graag doen te gooien op de grote
verschillen in de bevolkingsgroepen
van autochtone Rotterdammers of
Hagenaars en de nieuwe grote groepen
allochtonen is wel erg kort door de
bocht.
Natuurlijk bestaan er culturele verschillen en manieren van hoe met elkaar om te gaan. Maar waarom werden
vroeger de asociale mensen want
die waren er ook genoeg! met al

hun onacceptabel gedrag wel kritisch
geaccepteerd in een gemeenschap en
kijkt bijna iedere blanke autochtoon
tegenwoordig zeer argwanend en zelfs
negatief naar zijn allochtone buurman
of buurvrouw?
Het antwoord staat in het begin dit jaar
gepresenteerde rapport over ‘Witte Senioren’ in de Rotterdamse wijken van
de Stichting Platform Rotterdam. De
opmerkingen in het rapport gelden wat
ons betreft net zo goed voor sommige
oude Haagse wijken.

Gemoedelijker
Geconcludeerd werd dat witte senioren
in homogene buurten woonden met
een actief straatleven, waar generaties
bij elkaar woonden, in iedere straat
minstens een winkel te vinden was en
waar grote sociale betrokkenheid én
controle was. Waar altijd een praatje
gemaakt kon worden en ‘je kon zijn
wie je was’.
Daar kwam verandering in toen de
buren, op zoek naar grotere en betere
woningen, begonnen weg te trekken.
Ze gingen elkaar en hun kinderen achterna naar nieuwe wijken. Maar een
deel bleef en autochtone Rotterdammers en Hagenaars kregen te maken
met mensen van een heel andere cultuur én geloof uit met name Marokko
en Turkije.
Had men hen op dezelfde manier in
de wijken opgenomen als eerder ‘de
boeren’ uit Zeeland, Noord-Brabant of
de noordelijke provincies, dan was het

huidige allochtonenprobleem waarschijnlijk niet of nauwelijks ontstaan.
out is natuurlijk ook dat deze bevolkingsgroepen, vaak komend uit ‘the
middle of nowhere’ in Marokko of
Turkije, niet onderling elkaar en hun
kinderen corrigeerden of elkaar voorhielden dat zij zich anders dienden
te gedragen dan in hun vaderland en
voor een beetje meer welvaart geacht
werden zich te scholen.
Om een lange anal se kort te sluiten,
het leven was vroeger absoluut niet
beter, maar - mede door de armoede
saamhoriger en misschien wat gemoedelijker, ook toen over de grenzen van
de vele zuilen heen. Onze collectieve
welvaart is echter vele malen hoger
geworden. Waar ben je beter mee af?

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen consumenten aken rec ten oals erfrec t belastingen en andere financi le aken. Uw vragen worden
anoniem in de e uitgave be andeld en on e deskundigen ullen roberen u een ersoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud- agenaar.nl of naar Postbus 26046 2502
Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ ec ten en Plic ten’.

Samenlevingskwesties
Moeder is niet meer
te verplaatsen
Mijn moeder woont in een verpleeghuis. Zij is zo goed als blind
en dementerend. Ik ben haar enige
dochter, die alles voor haar regelt.
Zij kan geen handtekening meer
zetten. Al haar rekeningen heb ik met
haar samen. Zij heeft een pensioentje
uit rankrijk, want zij is ran aise.
Daarvoor moet zij elk jaar op het gemeentehuis komen ter controle. Maar
zij kan eigenlijk niet meer verplaatst
worden. Wat moet ik doen
Indien u een gezamenlijke rekening
hebt met uw moeder (een en/en of
een en/of) kunt u uiteraard ook betalingen (overschrijvingen) doen namens uw moeder. Inderdaad is er een
aantal zaken waarbij de handtekening
(en soms ook de identificatie) van uw
moeder nodig is. Als zij geen hand-

tekening meer kan zetten, moet zij
u (schriftelijk) machtigen dat u haar
financiële zaken behartigt. Als zij ook
die handtekening al niet kan plaatsen,
is zij rijp voor de nogal ingrijpende
procedure van ‘curatele’.
In sommige zaken moet zij zich
ook zelf kunnen identificeren (met
paspoort of identificatiepas). Meestal
vraagt het verpleeghuis of verzorgingshuis om een kopie daarvan.
Informeer bij het verpleeghuis hoe de
gang van zaken daar is.
Heeft zij geen identificatiebewijs,
neem dan contact op met de gemeente. Leg hen uit dat uw moeder in een
verpleeghuis woont en niet meer is
te verplaatsen. Gemeenten houden
soms jaarlijks een sessie in een verpleeghuis om mensen ter plaatse te
helpen bij het aanvragen of verlengen
van een identificatiebewijs voor een
gering bedrag aan kosten meer.
Ook het verpleeghuis kan hierbij
een rol spelen. Hetzelfde geldt voor

de kwestie van het ranse pensioen.
Ook daarin zou uw moeder u kunnen machtigen, aannemende dat u
zich wel kunt identificeren op het
gemeentehuis.

AOW en pensioen
Bevriezing pensioen,
betaling aan ex
Ik betaal mijn e uit mijn AOW en
pensioen maandelijks 166 op grond
van onze echtscheiding in 1 5.
Moet ik op dat bedrag de jaarlijkse
in atievergoeding toepassen, terwijl
mijn pensioenfonds mijn uitkering nu
heeft bevroren
Het hangt er vanaf welke (vastgelegde) afspraken u met uw ex hebt
gemaakt. Als daarin staat dat u
jaarlijks met de door de minister van
ustitie bepaalde verhoging van de
alimentatiebijdrage meedoet, dan
bent u de klos. Als u hebt vastgelegd

dat u alleen maar meegaat met de
in atievergoeding op uw pensioen,
dan kunt u er nu van af als u geen
in atievergoeding krijgt.
In oude gevallen is het inderdaad
nog zo dat mensen vanuit hun
pensioen (AOW bedrijfspensioen)
de gescheiden partner een alimentatie betalen. Tegenwoordig wordt
er bij echtscheiding al direct in
de verdeling van pensioenrechten
afgerekend. Dat betekent dat ex’en
vanuit het pensioenfonds rechtstreeks
worden uitbetaald en dus ook worden
getroffen door het uitblijven van de
in atievergoeding als pensioenfondsen daartoe hebben besloten.

Fiscale zaken
Tweede huis in box
na overlijden moeder
In december vorig jaar is mijn moeder op 85-jarige leeftijd overleden.
Hierdoor erven mijn broer en ik het

vermogen van haar en mijn eerder
overleden vader plus haar at.
Nu moeten mijn broer en ik onze
aangifte voor 2008 opnieuw invullen.
Hoe gaat dat met de waarde van de
woning
Natuurlijk hebben de vermogenszaken invloed op uw aangifte en die
van uw broer. Immers u bent per
overlijdensdatum van uw moeder
erfgenaam geworden van haar
nalatenschap. Ook als die deels uit
onroerend goed bestaat, is dat belastbaar vermogen in box 3 (een tarief
van 1,2 procent boven de vrijstellingen).
U moet uw vermogen opgeven aan
de hand van de stand per 31 december 2008 gemiddeld gemaakt ten
opzichte van 1 januari 2008. Hierin
is dus verwerkt de toename van uw
vermogen per overlijdensdatum van
uw moeder.
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Terug naar...

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl
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- De an lankenstraat zeven jaar voor arel’s geboorte. utobussen ter verlichting van het treinvervoer
dat e clusie werd ingezet voor de troepenmobilisatie
wegens de dreigende oorlog. oto H. Douwes -

de an lankenstraat
et arel de ooij

- arel de ooij als -jarige in
de cheveningse duinen
oto Haagsche ourant -

Het is zomer 1
wanneer Karel de Rooij, wereldvermaard theatermaker, muzikant, clown
en de kleinste van het duo Mini Maxi, wordt geboren in de an Blankenstraat. Het gezin
de Rooij, bestaande uit vader, moeder en twee zonen, keek vanaf hun balkonnetje uit op het
rooie dorp , gelegen tussen de Parallelweg en de Hoefkade.
Karel bewaart bijzondere herinneringen aan die tijd en de omgeving
waarin zijn jeugd zich afspeelde.
Het was een heerlijke buurt, dat
uitzicht naar het Stationsplein,
waar je letterlijk kon horen dat de
omroeper meldde dat de trein naar
Rotterdam 10 minuten vertraging
had. Maar ook de Hoefkade waar
wij onze boodschappen haalden was
een mooie buurt. Daar woonden in
die tijd trouwens veel kunstenaars en
muzikanten.
Vader Nico de Rooij was één van de
beste jazzpianisten van Nederland en
moeder de Rooij violiste. Zij speelde
als ‘stee-geiger’ langs tafeltjes in
cafébedrijven maar ook in s mfonieorkesten. Niet verwonderlijk dat ook

Karel op jonge leeftijd zijn creatieve
kanten ten toon spreidde. Wij woonden boven het café De Delftse Poort
en dat was in het buurtje de plek waar
de mensen naartoe kwamen. Zelf
had ik toen al een clownsnummer
en speelde Klein Duimpje, wat mij
natuurlijk op het lijf geschreven was,
bij de kinderoperette Chris Ho and,
vertelt Karel. Optredens in het grootste theater van Den Haag, Kunsten en
Wetenschappen in de Muzenstraat,
daar stonden Snip en Snap, het
Residentie-orkest, geweldig.
Helaas brandde dit markante gebouw
in 1964 geheel af. Karel weet zich
nog goed te herinneren dat daardoor
Tob Rix zijn instrument, de vermaarde ‘toeterix, daardoor verloor.
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Maar het was natuurlijk ook een buurt
met een diversiteit aan bedrijvigheid,
zoals in de ‘warme’ Poeldijksestraat.
Die lag maar één straat verder dan
de onze en was eerst verboden terrein. Maar rond mijn twaalfde kreeg
ik toch wel andere interesses. Ik ging
namelijk ineens graag de hond uitlaten in deze straat. Het was trouwens
een geliefde straat, want alle buren
liepen hetzelfde blokje
Voor de kleine kunstenaar waren
de maandagen heel bijzonder. Wij
maakten dan in de middag een
wandeling naar het Scalatheater in
de Wagenstraat, daar had je ook de
Scala-Bodega, het artiestencafé. Daar
liepen grootheden als ohnn Kraaikamp, Buziau, rans Poptie en ack

Camp. Dat zijn nog steeds voor mij
onvergetelijke momenten.
Maar ook het noodlot sloeg toe, vader
Nico de Rooij kwam te overlijden.
Wanneer hij als entertainer en pianist
in de Ritz bar op het Buitenhof optrad
stonden er altijd lange rijen voor de
deur. Toen hij overleed was dat dan
ook een hele schok voor de mensen
uit het vak en uit de buurt, op de dag
van zijn begrafenis werd het hele
Stationsplein afgezet en was de hele
artiesten- en muzikantenwereld aanwezig, indrukwekkend. Het gaf me
wel een heel dubbel gevoel, ik had
mijn vader niet meer, maar toch ook
de trots van wat zich daar afspeelde.
Karel groeide op en via de Vrije
School, het Koninklijk Conservatorium, leerde hij bij een auditie van Tom
Manders (Dorus) zijn latere collega
Peter de ong kennen. Het duo Mini
& Maxi was geboren, ruim 40 jaar
traden zij op in alle hoeken van de

wereld. Terecht werden zij hiervoor
onderscheidden in de Orde van De
Nederlandse Leeuw.
Tijdens een ‘schnabbel’ in Best kwam
Karel in gesprek met Yvonne, nu zijn
vrouw, die met haar ouders optrad in
het internationale clownsnummer de
Rubati’s. Ons beider families kenden elkaar al heel lang, nog voor dat
wij geboren waren. Yvonne speelde
de rol van witte clown. Ze was zo
mooi geschminkt en dan dat pak en
die hoge hakken. Ze was veel langer
dan ik! Ook bij Harr van Hoof
en Tonn E k was zij zeer geliefd,
echter die avond sprong de clownsvonk over.
Het artistieke bloed gaven zij door
aan hun twee dochters en drie
kleinkinderen. Karel is Den Haag
altijd trouw gebleven. De stad biedt
hem inspiratie, hij houdt van de zee,
het groen, de theaters en de gezellige
buurten.

TOT €350
VOORDEEL!
MET UW ZORGPAS
De vergoeding van uw zorgverzekeraar samen met de korting
van Specsavers kan maar liefst oplopen tot €350! Kiest u bij
Specsavers voor een bril, contactlenzen of een hoortoestel
dan levert dat met uw zorgpas altijd veel voordeel op! Zelfs als
u geen recht heeft op een vergoeding krijgt u bij Specsavers
tot 20% korting.

avers
Specs

Specsavers werkt samen met vrijwel alle zorgverzekeraars.
Vraag in de winkel naar de mogelijkheden binnen uw polis.
Of ga naar www.specsavers.nl om uw voordeel te berekenen.

Sjaak Bral - Verzamelde columns 2009
Inclusief de verhalen van Ome Ed!
ISBN 9789080645363

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

UW SPECSAVERS DEN HAAG VESTIGING!
Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Deze korting geldt niet in combinatie met andere acties en op
vertoon van uw zorgpas. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
© 2009 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
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(Advertorial)

ro essional organi er vonne rans helpt orde scheppen
Herkent u dit: stapels papier waarin u niets meer kunt vinden, een overvol huis waar nodig
orde op zaken moet worden gebracht en een berging vol spullen die u eigenlijk nooit meer
gebruikt. Wordt u al moe als u eraan denkt dat u dit ooit zult moeten opruimen?
Dan wordt het tijd om een professional organizer in te schakelen.
In Nederland is er de Nederlandse
Beroepsvereniging van Professional
Organizers, de NBPO waar ca. 110
organizers lid van zijn.
Ivonne Brans is zo’n professional
organizer. U kunt haar inschakelen als
u iets wilt veranderen aan de organisatie van uw leef- en bergruimten of
begeleiding zoekt voor het ordenen

van uw administratie.
Zij springt in waar mensen er niet
meer toe komen orde op zaken te
krijgen. Soms zijn hier bijzondere omstandigheden aan vooraf gegaan, b.v.
een sterfgeval , scheiding of verhuizing. Papieren gaan zich opstapelen en
spullen staan in de weg. Leef- en bergruimtes raken overvol met overbodige
spullen zonder dat men nog de moed
kan opbrengen dit aan te pakken.

S stematische aanpak
Een professional organizer werkt
volgens een aantal principes waarvan
de belangrijkste is dat alle spullen en
alle papieren een eigen plek krijgen,
zo dicht mogelijk bij de plek waar u
die nodig heeft.
Natuurlijk hoort bij opruimen ook
spullen wegdoen. Vaak vinden mensen
dit moeilijk, immers aan elk voorwerp
kleeft wel een herinnering. Opruimen

werkt ook bevrijdend, het lucht op en
schept ruimte. De spullen die overblijven worden waardevoller. Cliënten
zijn opgelucht en trots na a oop.
Eindelijk is die lastige klus, waar vaak
maanden tegenop is gezien, af.
Ook trainingen
Ivonne Brans Professional Organizer
werkt niet alleen voor particulieren.
Zij geeft ook trainingen werkplekorganisatie, time-management en
e-mail afhandeling bij bedrijven. In
het bijzonder voor het midden en
klein bedrijf en zzp-ers. Vaak begin-

nen mensen een bedrijf en groeit de
administratie hen in no-time boven het
hoofd. Zij brengt de werkplek op orde
en leert een s steem aan waarmee
deze orde eenvoudig bijgehouden kan
worden. Hierdoor ontstaat op de werkplek overzicht en ruimte en daardoor
meer productiviteit.
Wilt u meer weten over het werk van
een professional organizer,
kijkt u dan op www.nbpo.nl
of www.ivonnebrans.nl
tel. 015 - 2130386

CITY TRIPS:
Maastricht

3 dec

€ 19

Antwerpen/Brussel 28 nov, 5 en 19 dec € 18/€ 20
Brugge
12 dec
€ 20
Aken
Dortmund

28 nov, 10 dec
28 nov, 3, 12 en 17 dec

€ 20
€ 23

Duisburg
Düsseldorf

8 dec
28 nov, 1, 5, 9,

€ 19
€ 19

Essen/Oberhausen

12, 15, 19 en 21 dec
27 nov, 2, 5, 8,

Keulen

12, 16 en 19 dec
1, 14 en 19 dec

€ 19
€ 23

Münster
Lille

7 dec
12 dec

€ 23
€ 25

Parijs

28 nov

€ 35

VERZORGDE DAGTOCHTEN
Sint Nicolaastocht

5 dec

Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg
10 dec

€ 41
€ 40

Gouda bij Kaarslicht 15 dec
Charles Dickens
Festijn Deventer
19 dec

€ 39

Kerst op de Veluwe 26 dec
Brussel in Kerstsfeer 26 dec

€ 57
€ 54

2 dagen Keulen/
Düsseldorf
2 dagen Keulen/
Essen
(toeslag 1-pk € 18)

€ 28

11 dec

€ 92

18 dec

€ 92

Voor meer info: Pasteur Reizen
www.pasteurreizen.nl
Tel: 0174-295440

OPEN
DAGEN
28 november
2009
Heeft u problemen met uw kunstgebit?
Voel u weer vrij met implantaten!
SPECIALE OPEN DAG ACTIE: GRATIS röntgenfoto (OPT),
GRATIS tandheelkundig advies door tandartsen en specialisten. GRATIS en vrijblijvend
voorlichting over eventuele vergoedingen vanuit de basisverzekering.
Loop vrijblijvend binnen tussen 10.00 en 15.00 uur op één van onze open dagen.
De koffie met wat lekkers staat voor u klaar!

Meer informatie: bezoek onze website www.ivory-ivory.nl of bel gratis: 0800 486 79 48

28 november 2009
Den Haag
Laan van Wateringseveld 120
2548 CC Den Haag
Tel (070) 359 97 74
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Kleine
Nostalgie

met ulius asgeld
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Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. at overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Automaten, kroontjespennen,
schele ogen en een hazenlip

Geld uit de muur halen . Dat kan nog steeds. Maar vroeger haalde je veel meer uit de
muur. Kauwgomballen. Sigaretten. Kroketten. Russische eieren.
In kauwgomballenautomaten zaten
vaak kleine glimmende voorwerpjes.
Als je geluk had kwamen die tegelijk
met je matgekleurde
kauwgombal in het bakje
nadat je de zilverkleurige
hendel in het midden had
omgedraaid. Automatiekhallen waren wit betegeld
en dikwijls de hele nacht open. Vals
neonlicht scheen dan naar buiten en
als je geluk had regende het. Dan
weerspiegelde de omgeving in de
plassen rondom op een
manier die je nu alleen
nog maar terugvindt op de
schilderijen van Edward
Hopper.
Een heel enkele keer
gebeurde het, dat het vakje
van de automaat vanaf
de achterkant open werd
gemaakt. En dan zag je midden in de
nacht, terwijl je je toch echt helemaal
alleen waande, een levende hand een
nieuwe nassi-bal in het vakje doen.

hardop zei nadat hij voor z’n goeie
geld dat laatje weer opentrok.
Iets heel anders. Ik herinner me nog
als de dag van gisteren wat een gedoe
het was om met een kroontjespen te
schrijven. Alleen al het indopen was
een kunst. De kroontjespen, gestoken
in een dunne rode, blauwe of groene
houder van rond hout
met onderaan een
koperen busje, diende
tot het gaatje (waar de
gespleten onderkant van
het pennetje opield) in
de inkt te worden gedoopt. Te diep indopen
leidde onherroepelijk tot
vreselijke vlekken die
vooral tijdens een ouderavond in je netschrift
nogal misstonden . De inkt zat in een
glazen inktpotje in de inktpothouder
in je lessenaar. Regelmatig kwam
de meester of de juf met een grote,
t pisch gevormde Gimborn es met
schenktuit de inktpotjes bijvullen.

Rotgeintje
Al die automaten verdwijnen zolangzamerhand uit het beeld. In de buurt
van de toiletruimtes
van cafe’s zie je nog
wel eens een condoomautomaat of een
sigarettenautomaat
maar verder houdt het
wel op. Geen wonder. De handjes van
kleuters moesten worden losgezaagd
door de brandweer als er pogingen
waren gedaan kauwgomballen uit
de automaat te wurmen
zonder betalen. En
vroeger had ik een vriend
die altijd stukjes hout bij
zich had die precies zo
groot waren als een pakje
sigaretten. Als hij dan
een pakje sigaretten uit
een automaat had getrokken deed hij zo’n stukje hout in de
nog uitgetrokken lade, schoof de lade
weer dicht en u kunt zich misschien
voorstellen wat de volgende klant

(Precies zo’n schenktuit heb ik nu
trouwens op mijn genever es.) uffen
en meesters met groot pedagogisch
vertrouwen lieten het bijvullen van de
inktpotjes ook wel eens over aan een
motorisch begaafde leerling. Later
had je tafeltjes met een ingebouwd
inktpotjesreservoir met een schuifje
erboven.

de opening van dat inktbakje (zonder
inktpotje dus) keek, het zicht had op
een, door een zaklantaarn verlicht,
van te voren in z’n laatje gelegd
spiekblad vol formules of Duitse
naamvalsuitgangen. Dat ging natuurlijk mooi op zolang elke klas in het
voortgezet onderwijs een vast lokaal
had. Later kregen de docenten een
vast lokaal
en moesten
de leerlingen
steeds verhuizen.
We besluiten
weer met een
rijmpje:
Heden overleed mejuffrouw Kip /
Twee schele ogen en een hazenlip
/ negen kinderen, zeven getrouwd /
Twee gestikt in de havermout

Ballpoint
Op mijn middelbare
Dalton-HBS aan de
Aronskelkweg zaten wij
in de jaren vijftig nog
steeds achter dergelijke
tafeltjes met inktreservoirs. Alleen zat er toen
nooit inkt meer in omdat
de ballpoint inmiddels was uitgevonden. Mijn vriend,
jazeker, dezelfde als die van die
sigarettenautomaat, had het met een
schuin spiegeltje in dat inktbakje, in
combinatie met een spiegeltje in zijn
laatje zo ingericht, dat hij, als hij in

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

www.huis-ontruiming.nl
D. van Vianen VOF

el aangebra te vernieu ingen
brengen i terug in originele staat
evens doen i ver ui ingen van groot
naar lein en evt in uitpa servi e

s al vele aren de spe ialist in
oning en bedri ontruimingen

Hoe moet het
met mijn zorg?

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of
Centrum Carel van den Oever

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op
uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg.
Centrum Bezuidenhout

De oning ordt naar eisen van de
oning orporatie eigenaar
ver uurder opgeleverd

i ver i deren de ge ele rest
boedel oals laminaat vloerbede
e te t

zorg voor zorg

Schrijnwerkersgaarde
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl
www.carelvandenoever.nl
Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

On e betalingen ges ieden alti d
a tera na tevreden eid li nten

ing

rienden van De Oud-Hagenaar
ri gen 0
orting

Centrum Carel van den Oever

Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

i geven u alti d een gratis
o erte pri sopgave en geen voorri osten

ri gt bi ons alti d volledige
garantie tot oplevering

Voor info:

-1 1

Kvk nr. 24338212
email: info@huis-ontruiming.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

atharina an ennesstraat
Den Haag

er rgingshuis duinhage rg

-

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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O jongeren orden ouder

ichel van der teen
gee t al zo’n twintig
jaar advies over
geldzaken. Hij is beedigd h potheekmakelaar maar houdt
zich ook bezig met
pensioenkwesties en
vermogenszaken.
ezers die een
bepaald onderwerp
graag behandeld willen zien kunnen dat
laten weten
indeknip
deoud-hagenaar.nl

De kogel is door de kerk en de kamer heeft de aanpassing van de
AOW in ruime meerderheid aangenomen. Er was eerst nog enige
commotie over het niet willen deelnemen aan het debat door
Balkenende en Bos omdat zij van mening waren dat het Kabinet voldoende was vertegenwoordigd door Donner en Klijnsma
van het Ministerie van Sociale aken. Dit werd als arrogant en
ongepast ervaren door de kamer waardoor .P. en Wouter alsnog
aanschoven.
In hoofdlijnen komt deze aanpassing van
de A.O.W. neer op het volgende; iedereen
die op 1 januari 2010 55 jaar of jonger
is zal door moeten werken tot 67 jaar.
In 2020 wordt de pensioengerechtigde
leeftijd 66 jaar en in 2025 wordt de
AOW-leeftijd voor iedereen 67 jaar.
De oppositie was natuurlijk aardig van de
leg. Rutte van de VVD noemt de nieuwe
regeling een gedrocht en Halsema van
GroenLinks spreekt van een politieke
potpourri. Zij doelt hier op de onduidelijkheid over het begrip ‘zwaar beroep’.
Is een leraar met de fors toenemende
aantallen drukke kinderen in de klas ook
uitgeblust na vele jaren of wordt hier
alleen de stratenmaker bedoeld met zijn
versleten rug en knieën?
De verbolgen reacties van de oppositie en
het NV waren niet van de lucht maar is
hun visie terecht?

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
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 1 c
Wassenaar

Andere tijden
Niet als je kijkt naar het oorspronkelijke
doel van de Algemene Ouderdomswet.
Reeds bij aanvang, ruim vijftig jaar
geleden, van deze wet was het de bedoeling dat de pensioengerechtigde leeftijd
zou meegroeien met de gemiddelde
levensverwachting. Dat klinkt logisch
maar dat is nooit gebeurd. De wet heeft
52 jaar ongeschonden doorstaan zonder
deze leeftijd aan te passen.
Als er wel zou zijn aangepast op basis
van de toegenomen gemiddelde leeftijd
dan hadden wij nu moeten uittreden op
72 jaar. Dan komen we nog goed weg met
67 jaar. Wie zegt dat dit asociaal is (SP,
NV en PVV) moet zich onder andere realiseren dat de bab boomers over enkele
jaren uittreden en de levensverwachting
toeneemt waardoor de lastendruk stijgt
voor de werkenden. Ook is er in verge-

lijking met het ingangsjaar van de AOW,
1957, maatschappelijk wel het een en
ander veranderd.
ongeren betreden steeds later de arbeidsmarkt en zij zullen gemiddeld veel ouder
worden dan vroeger. De oude heer Drees
had met deze veranderingen wel degelijk
rekening gehouden maar deze zijn nimmer verwerkt en dus vooruit geschoven.
alm
Vooruitschuiven of wegschuiven, daar
zijn sommigen toch wel goed in. Dat doet
mij dan toch weer denken aan het wegschuiven van verantwoordelijkheid van
de heer Zalm in het kader van het debacle
van de DSB. Hoe kun je met droge ogen
vertellen dat je niets hebt geweten van
alle misstanden, foute verkoopmethoden
en alle andere lelijke woorden die ik
graag nog zou schrijven? Hij heeft als
C O ( Chief inancial Officer: financieel
directeur) gefunctioneerd bij DSB en
moet uit dien hoofde op de hoogte zijn
geweest. Nee, deze ipperkoning uit de
lage landen moet gedacht dat hij er zonder kleerscheuren vanaf zou komen en hij
gokt op een vrijspel.
Ik ben toch benieuwd hoe dit af zal lopen.

V R Welzijn:
Alcohol, vijand
of vriend?
VOOR Welzijn biedt u in samenwerking
met Parnassia Preventie de workshop
alcohol vijand of vriend aan. In onze
huidige maatschappij kijken we niet
op een glaasje meer of minder. Een
aperitiefje onder vrienden of een glaasje
wijn bij het eten is voor ons niet meer dan
normaal. En toch kan alcohol veel ellende
veroorzaken zoals gezondheidsproblemen
of sociale problemen. Tijdens de workshop krijgt u antwoord op vragen als ‘wat
zijn de risico’s van alcohol’ en ‘hoe weet
je of iemand teveel gebruikt’. De workshop vindt plaats op maandag 7 december,
van 14.00 16.00 uur, in buurtcentrum
de Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61 te Den
Haag. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie en opgave kunt u
bellen met, tel: 070-3600237.

E E O DE HO D
IE
E OO E E E E E
E
ras - com ost - tuinaarde
tie nu

winter aar a en an uw tuin

Eester ans

te . 06 55773105

1 dag
apijt in orgen:
t
w
u
rz
Nie
zonde
gelegd Dat kan!

euk vri

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

i igers erk

Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste vrijwilligers nodig die een uur per week
willen praten met een nieuwe Nederlander die onze taal beter wil leren spreken.
Hiervoor is geen speciale opleiding of ervaring vereist.
Als u zich aanmeldt zoeken wij voor u een taalmaatje dat bij u past en bij
u in de buurt woont.

Heeft

e an te in

Mail dan naar:
samenspraakdenhaag@gmail.com
of kijk op www.gildedenhaag.nl
U kunt ook bellen naar het bureau van het Gilde Den Haag
070 356 12 81 (ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur)

VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals
brand-, water-,
vloerbedekkingsschade, etc,
handelen wij voor u af.

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

•VERHUIZINGEN
In- en uitpakservice

010 888 22 15

•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

Open:
maandag 10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
jaar www.allesdoeners.nl
Overige dagen:
n al 35
ij werke nd met
W
op afspraak
uitsluite personeel
(ook ‘s-avonds)
liseerd
e
gesp cia

Levering onder garantie. Halen en brengen gratis K.v.K. nr. 36049401
Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com
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udoku ee en in
Deze week nog eens vier pittige Sudoku s. De procedure mag inmiddels bekend heten, maar we
herhalen het nog even. De Sudoku s zijn gerangschikt van A t/m D. In elke Sudoku is het veld
links bovenin grijs gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren zijn de sleutel tot de oplossing.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A
links bovenin een ‘3’; in B,ook een
‘3’; in C een ‘2’; en in D een ‘4’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 3-3-2-4. Maar
dat snapt u wel.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 19 presenteerden we ook vier Sudoku’s. Ze
waren pittig. Maar we kregen toch
weer heel veel goede inzendingen.
De juiste reeks was: 8-9-4-4.
We trokken dit maal opnieuw vijf
prijswinnaars, die binnenkort allen
de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’

Sudoku A

5

8

9 4
6
7

Pim K hler, te Den Haag;
Leo Heusdens, te Den Haag;
Mennie Rensink, te Den Haag;
Kees Pronk, te Scheveningen;
Hans Dassen, te Amsterdam.

2

5
4

1
9

5

4
7

8
5

1
9 4

1

2

Dinsdag

december

Sudoku C

9 2
3

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

De gelukkigen zijn:

Sudoku B

3
7
2
7 6

van Sjaak Bral krijgen toegestuurd.

8
2
7 1 6
4
9
5
6 3
1
3 7
6
4
3
9
6
4 2

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

Sudoku D

6

7

7 1
2 4
8
7 3 4
4
7
5 7 6 3
3 2

4 3
3
4

8 1
6
8

9

2

8

8

3 5
3 7

3
8

2 1
4
5
7
1

2

1 6

2
7

4

6 2

Adressen 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.

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

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 kringloopwinkels terecht.
U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van
08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar
info@dienstenwinkel.nl.

Rijswijk

Beresteinlaan 2

Den Haag

Fruitweg 240

Den Haag

Geldig tot 15 december 2009

Alleen originele kortingsbonnen geldig

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

SINTERKLAASAKTIE

D

50 % KORTING

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

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.

✁

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Badhuisstraat 16

OP AL HET SPEELGOED
Maximaal 1 bon per klant
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WOONZORGCENTRUM RIVIERENBUURT:

WONEN IN HET CENTRUM
WOONZORGCENTRUM RIVIERENBUURT IS EEN KLEIN EN VRIENDELIJK HUIS, MIDDENIN HET CENTRUM
VAN DEN HAAG. 58 BEWONERS UIT DIVERSE LEEFTIJDSGROEPEN VINDEN ER EEN VAST OF TIJDELIJK
THUIS. HET UITGANGSPUNT IN DEZE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG IS DAT DE KLANT ZICH
GEWAARDEERD VOELT. WIJ BIEDEN IN OVERLEG MET U EN UW FAMILIE DE ZORG EN ONDERSTEUNING DIE
PASSEN BIJ UW PERSOONLIJKE WENSEN.
Echt Haags! Het motto van HWW Zorg gaat zeker op voor Woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Het ligt immers in het
bruisende centrum van de Hofstad. In dit huis beschikt u over uw eigen appartement. Tegelijkertijd kunt u rekenen
op de zorg en hulp die u nodig heeft. We staan u ook bij als u moeite heeft met het alleen zijn of wanneer uw
geheugen achteruitgaat. Het is mogelijk om tijdelijk in Rivierenbuurt te verblijven. Bijvoorbeeld om te revalideren
na een ziekenhuisoperatie. Of wanneer het familielid dat u verzorgt een keertje op vakantie wil.
DAGVERZORGING VOOR CHINESE OUDEREN
Bewoners van het woonzorgcentrum kunnen gezamenlijk eten, koﬃedrinken en deelnemen aan activiteiten zoals
de bingo. En natuurlijk worden in december de feestdagen sfeervol met elkaar doorgebracht. Buurtbewoners
zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Verder kunnen zij in Rivierenbuurt een warme maaltijd gebruiken en
de kapper en pedicure bezoeken. Binnen onze speciale dagverzorging brengen Chinese ouderen de dag op een
plezierige en gestructureerde manier door met leeftijdsgenoten. Andere belangstellenden binnen en buiten het
woonzorgcentrum mogen altijd langskomen.
Het liefst wilt u natuurlijk zolang het kan thuis wonen. De wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg doen er alles aan
om dit mogelijk te maken. In heel Den Haag bieden we klanten persoonlijke verzorging, verpleging en hulp bij
medicatie. Een luisterend oor bieden, hoort er bij HWW Zorg zeker ook bij. Onze wijkzorgmedewerkers kennen uw
omgeving op hun duimpje. Desnoods staan ze dag en nacht voor u klaar. Wilt u weten wat onze wijkzorg voor u kan
betekenen? Een verpleegkundige komt met alle plezier langs voor een gratis zorgadvies.
MEER WETEN?
Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt? 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 woonzorgcentrum ook rechtstreeks bellen of langskomen bij de
receptie. Wij maken graag een afspraak voor een rondleiding. Het adres: Woonzorgcentrum Rivierenbuurt
Christoﬀel Plantijnstraat 3, 2515 TZ Den Haag, telefoon (070) 344 61 00

Haagse Wijk- en WoonZorg
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van Den Haag behoefte aan hebben. Zorg
met een hoofdletter Z. Wat mag u van ons verwachten?
• Zorgaanbod in heel Den Haag én Scheveningen
• Zowel bij u thuis als in verpleeg- en / zorgcentra
• Nauwe samenwerking in de wijken tussen
(wijk)verpleegkundige en huisartsen
• Samenwerking met ziekenhuizen,
gemeente en woningcorporaties
• 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

Zorg met een hoofdletter Z

HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie
met negen locaties van waaruit wijk- en woonzorg worden aangeboden. Elke twee weken
staat op deze plek een van onze locaties
centraal. Dit keer is dat woonzorgcentrum
Rivierenbuurt aan de Christoﬀel Plantijnstraat.

