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Herinneringen van een schoolmeester: Aap Noot Mies ... onn

n

l f

n

n

Zo af en toe wil ik
hier in de buurt’ nog
wel eens een lezing
houden. En al woon
ik alweer een tijdje
in Wassenaar ik ben
geboren in de Van
Reesstraat in Den
Haag. Die lezingen
gaan trouwens over
diverse onderwerpen en n daarvan
is Cornelis Jetses
de bekende illustrator van boekjes als
Ot en Sien Pim en
Mien en natuurlijk de
leesplank: Aap Noot
Mies .
Jetses woonde overigens tijdens een
deel van zijn leven ook in Den Haag - of
moet ik zeggen Scheveningen - en wel
van 1919 tot 1938 in de Gentsestraat.
Hoewel Scheveningen in oorsprong
een min of meer zelfstandig dorp was,
werd het bestuurlijk al wel bij Den Haag
gerekend.
Voordat ik hier in Wassenaar met de betreffende lezing kon beginnen, kwam er
een charmante dame naar me toe. Ken
je me niet meer, vroeg ze en ik moest
haar het antwoord schuldig blijven.
Gelukkig hielp ze me met haar volgende
opmerking: Ik was je eerste vriendinnetje. Zo, daar sta je dan.
M’n eerste vriendinnetje. Haar naam
schoot me meteen te binnen: Gonny.
Na een stevige omhelzing en wat heen
en weer gepraat, ging zij op haar stoel
zitten en begon ik met mijn verhaal.
iteraard heb ik het niet bij dat ene
moment gelaten en ben ik haar gaan
opzoeken. Gonny, da’s lang geleden.
Ik ben in 1937 geboren en we kenden
mekaar van de lagere school dus rekent
u maar uit. De Prinses Irene school in de
Sillestraat. Veel verder dan hand in hand
lopen zijn we niet gekomen. Zo ging
dat immers in die tijd, althans bij ons.
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Gonny woonde op n van die enge portieken bij het Stuyvesantplein . Hoge,
donkere portieken, waar altijd wel een
hond blafte. Ik kan me niet herinneren
dat ik ooit bij haar thuis ben geweest.
Mijn geheugen is dan ook niet meer wat
het nooit geweest is.

Klassenfoto
Ik vond zowaar een klassenfoto, waar
we allebei opstaan. De meester die kennelijk de meeste indruk op mij gemaakt
heeft noemden we ‘Welletje’. Ik denk
dat hij officieel Van der Wel heette. Op
zaterdagmorgen speelde hij op zijn viool
en dan mochten we meezingen. Soms
tokkelde hij erop, als op een gitaar en
dat was wel iets heel bijzonders! Wat ik
me ook nog duidelijk herinner van zo’n
zaterdagmorgen was het in de lengte
doorgescheurde velletje papier uit een

schoolschrift, waar we de cijfers 1 tot en
met 20 op moesten schrijven, zowel aan
de voor- als aan de achterkant. Vervolgens kwam er een blinde kaart voor in
het lokaal te hangen en wees hij met een
lange stok van die rode stippen aan. Van
ons werd dan verwacht, dat we wisten
welke naam erbij hoorde.

lensloot de IJsbaan, met in de verte de
scheermesjesfabriek. Niets leukers dan
over of onder het hek van die speeltuin
zien te komen om ’s avonds, half in het
donker te gaan schommelen of zoiets.
De bewaker woonde er echter vlakbij
en had een grote herdershond, dus dat
betekende rennen.

Schoolmeester
Het zal u nu wel duidelijk geworden
zijn, dat ik schoolmeester ben geworden en gitaar speel. Onze school stond
– inderdaad hij is gesloopt – in het
Bezuidenhout. Gezien mijn leeftijd heb
ik de Tweede Wereldoorlog meegemaakt
en n van de beelden die nog steeds op
mijn netvlies geschreven staan,of liever
twee, zijn het bombardement en de V1
die achter in onze straat terecht gekomen is. Wanneer zo’n raket omhoog
ging luisterde je of hij richting Engeland
ging of misschien weer naar beneden
kwam. H , h , gelukkig, hij gaat richting Engeland. Wat dit voor de Engelsen
betekende vroeg je je als kind niet af.
Geluk gehad! Naast de school was een
speeltuin en iets verderop achter de Mo-

Haagse Bos
Ook het Haagse Bos was ideaal
speelterrein al mocht je daar van je
ouders niet komen om maar van de
haveloze ru nes te zwijgen. ‘Het Puin’,
zo noemden wij het verwoeste deel van
het Bezuidenhout. Wat dacht u van het
Bosbad en de Brandweerkazerne die
nog half overeind stonden… . Ideaal
speelterrein voor kinderen nietwaar. En
dan te bedenken dat ik het over Gonny
zou hebben. Mijn eerste vriendinnetje.
Je hebt wel wat bovengehaald.
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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

Eer aan Feike Asma
Op vrijdag 18 december organiseert
Stichting Vox Humana een herdenkingsconcert rondom Feike Asma in de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag (aan
de Lutherse Burgwal 9). Peter Eilander
en Herman van Vliet spelen werken van
o.a. Asma, Mendelssohn, Karg-Elert en
Guilmant. Het concert begint om 20.15
uur en de toegangsprijs bedraagt 10,-.
Tot 12 jaar is de toegang gratis.

Hagacantare Kerst
Het koor Hagacantare geeft op zaterdag 19
december een gevarieerd concert met hoogtepunten uit vier eeuwen kerstmuziek. Op
het programma staan juweeltjes van oude
meesters als Bach en H ndel, maar ook van
de moderne componisten G recki en Rutter.
Het concert vindt plaats in de Agneskerk
(Beeklaan 188) en begint op 19 december
om 20.00 uur. Entreekaarten (12 of 10 euro)
zijn verkrijgbaar bij kantoorboekhandel
De Vulpen (Frederik Hendriklaan 179);
bij Albersen Muziek (Valeriusstraat 12) en
uiteraard voor aanvang van het concert in
de Agneskerk.

oe e i
carleisma@ planet.nl

Alleen met kerst?
LIEVER SAMEN!

Kerstre lame in
De Ou -Ha enaar
el ire t met Irene S a

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

T 070-2208035
E atenholter@40plusrelatie.nl
W www.40plusrelatie.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
ALLE SOORTEN TEGEL- EN TERRASWERK
Gras - compost - tuinaarde
Aktie nu:

winterklaar maken van uw tuin

Eestermans - tel.: 06-55773105

Aalmoezenier Cees Kroon verdient
een straatnaam in Loosduinen
Als oud peenbuiker heb ik mooie herineringen aan ons toenmalige jeugdhuis
aan de Oude Haagweg. Ik ga dan terug naar de oorlogsjaren 40/45.Op last
van de bezetter moest het grote volksbondgebouw worden afgebroken, het
gebeurde in 1944 om schootsveld te maken. Na de oorlog kwam aalmoezenier
kapelaan Cees Kroon met zijn jongens, die met razzia’s in 1944 waren opgepakt. Cees Kroon was vrijwillig mee gegaan als geestelijke vader. Als held is
hij met zijn jongens binnengehaald in Loosduinen.
De aalmoezenier bracht voor ons jeugdwerk een paar Duitse barakken mee
naar Loosduinen, waarmee een nieuw jeugdhuis werd gebouwd voor ons.
De bouw is begonnen met stenen bikken van de oude volksbond. Wij zijn
begonnen met de bouw op de fundamenten van het oude volksbondsgebouw.
‘De aal’ zoals hij werd genoemd kwam dan ‘s avonds op zijn fietsje met een
pan soep voor ons. Elke avond waren we bezig, ongeacht de stand waar je
toe behoorde, tuinderszonen, arbeidszonen en middenstandszonen waren we.
Toen het gebouw klaar was hadden we een gebouw met vier lokalen. Ons
lokaal was van de Nederlandse Katholieke Jongeren Beweging en de rest van
de lokalen werden verdeeld over de padvinderij. Ons jeugdhuis stond naast
het huis van de grote tuinder Toon van Spronsen. Er lag nog wel een sloot
tussen, wat nu een straat is. En op de plek van ons huis zit nu een pizzeria, ons
jeugdhuis moest plaats maken voor nieuwbouw, op de plek zit nu een pizzeria.
Er is helaas zo veel van oud Loosduinen verdwenen.
Ik vind trouwens dat kapelaan Kroon het verdient dat er nog eens een straat
naar hem wordt genoemd in Loosduinen, hij was een voorbeeldige priester die
zijn schaapjes nooit in de steek liet, niet in de moeilijke oorlogsjaren maar ook
niet na de bevrijding.

Gerard Luyten
luijten96@zonnet.nl

Colofon

Sinterklaas op school
Net als Drude Connelly –Minderman (voorpagina De OudHagenaar
2l) heb ik ook op de kweekschool
van het Haags Genootschap gezeten.
En wel in de jaren 1954 tot 1959.
Natuurlijk gingen wij naar het
onderwijzers-Sinterklaastoneel in
K en W. Het vrouwtje van Stavoren
maakte grote indruk.
Overigens een kleine correctie in
het artikel van mevrouw Connelly:
Jules Croiset zat destijds op de Mulo
van het Haags Genootschap en was
dus nog geen beroepsacteur. Maar
toneelspelen deed hij al intensief
op school, waar een leraar, de heer
Lange, zelfs de Kerstspelen op zijn

persoon schreef en regisseerde.
In 1955 mocht ik de rol van Sint op
mij nemen voor het jaarlijkse bezoek
aan onze leerschool aan de Van
Beverningkstraat. Met mijn vrouwelijke Piet (Len Koster), die een klas
lager zat, werd ik in een open koets
naar de school gereden, alwaar we
ontvangen werden met gezang en
een blokfluitorkest onder leiding van
Juffrouw van de Polder. Het werd
een gezellig samenzijn in de gymzaal, waarbij ik vele presentjes van
de kinderen in ontvangst nam, die ik
echter niet mocht meenemen.
Omdat ik nogal klein van stuk ben,
had ik onder mijn tabberd schoenen
met hoge hakken aan, om toch maar

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-Delfland, 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 serviceflats.
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.
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groter dan mijn Piet te lijken. Het
lopen werd door dat schoeisel echt
schrijden. Voor een Sinterklaas zeer
gepast! Na afloop dachten we weer
naar de Kweekschool gebracht te
worden om af te schminken e.d.
Maar nee, we reden de andere kant
op naar de drukke Frederik Hendriklaan, waar we enkele winkels
moesten bezoeken om handjes te
geven en pepernoten uit te delen.
Waarschijnlijk hadden de winkeliers
hiervoor betaald. Piet en ik mochten
op het eind van de middag naar huis
met een mager boekenbonnetje…
i Goedhart die in de Kemperstraat
woonde. De leeftijd van beide is plus
minus 76 jaar. Ik ben beniewd hoe
het beiden vergaan is.

daar in april 1942 beginnen. Als wij
avond- of nachtdienst hadden kregen
we een pasje om na 20.00 uur nog
op straat te mogen zijn.
Maar ja, in november moesten we
met het personeel van de Oranjekliniek (waarover een groot stuk stond
in nummer 18) naar het Burgerweeshuis en daarna nog naar een rusthuis
in Voorburg. In die tijd had ik wel
een diploma gehaald, maar bleef
toch nog een poosje in de Emmakliniek werken. Ondanks de oorlog
heb ik er een fijne tijd gehad. Daarna
ben ik als verpleegkundige bij de
Bijenkorf gaan werken. Dat was
zowel voor de klanten als voor het
personeel. Er zat daar een huisarts,
tandarts en we gaven ook hoogtezon.
‘s Middags ging ik vaak op controle
bij ziek personeel. Een soort verkapte Arbowet dus.
Op 3 maart 1945 werd het Bezuidenhout gebombardeerd, waar ik heen
gezonden werd, om gewonden te
verzorgen. Die dag weet ik me nog
goed te herinneren, want het was
mijn verjaardag.

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl
-------------------------------------------K&W aan de Zwarteweg
In ‘Terug naar de Jan Blankenstraat
met Karel de Rooij’ (nr. 21) las ik
dat het Gebouw van Kunsten en
Wetenschappen in de Muzenstraat
was. Dat is onjuist, het stond aan de
Zwarteweg, tegenover de Waalse
Kerk en het gebouw van de Hospice
Walon. Ik groeide op daar in de
buurt. In de Muzenstraat was de
stalen brandtrap met nooduitgangen en verder naar achteren was de
achteringang voor de toneelbenodigdheden. Een belangrijk punt aan
de Zwarteweg is m.i. ook de stalen
brug tegenover de Hekkelaan. Zover
ik weet is deze brug er nog steeds.

M.G. Keilman - Brienen
Poortwachter 30
2401 KV Alphen aan den Rijn
----------------------------------------Slapie militaire dienst
Ik ben op zoek naar ene Willem van
der Linden, hij was mijn slapie in
militaire dienst we waren van de
lichting 60-3, opgekomen in Ede bij
het onderdeel verbindingstroepen.
In de jaren zestig woonde hij aan de
Troelstrakade in Den Haag.
S. Horsman
s.horsman@hetnet.nl
Tel.: 010 - 4832950
-----------------------------------------Douglas Holm
Ik zoek Douglas Holm, (woonde in
de jaren ‘70 in Rijswijk ZH ). Heb
hem voor het laatst gezien in Den
Briel, ook in die tijd. Douglas heeft
een dochter die Frances heet en die
ongeveer 30 jaar moet zijn. Douglas
is op 25 december jarig, op eerste
Kerstdag dus.
Francine
Tel.: 06 3304 1532

Johm...

C.A.W. Bosman
cbosman37@hetnet.nl
-------------------------------------------Medici bij de Bijenkorf
Na mijn opleiding voor verpleegkundige A in Enschede gehaald te
hebben, wilde ik gezien de oorlog
(die ik heb meegemaakt daar) weer
naar mijn ouders in Den Haag terug.
Ik wilde in de Emmakliniek mijn
kraammdiploma halen. De kliniek
zat toen op de Parkweg en ik kon
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Het nieuwe poepen en plassen op het Buitenhof

on

on

Na
jaar weer een openbaar toilet op het Buitenhof. Vertegenwoordigers van de pers zijn van
harte uitgenodigd om bij de ludieke opening door wethouder Rabin Baldewsingh aanwezig te
zijn. Aldus een recent perscommuni u van de emeente Den Haag. Heel bijzonder en aards.
Maar waarom heeft het zo lang moeten duren - en wat zat er dwars onder het maaiveld
Je zult het maar bij de post krijgen als
redactie, daar kijk je toch even van
op, van zulk officieel poep-en-plas
nieuws. Nu was De Oud-Hagenaar
niet in de gelegenheid om erbij te zijn,
maar bij dat ‘ludiek’ konden we ons
wel iets voorstellen. ‘Het cre ren van
een fotomoment’ noemen voorlichters
dat. De wethouder gaat erin, komt
er na enige tijd uit, en verwoordt z’n
grote boodschap als volgt: ik verklaar
dit toilet voor geopend! Snap!
Daar moet je als reine Hindoestaan
toch even van slikken, lijkt ons. Maar
de naderende gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 stellen zo hun
eisen als je verder wilt besturen.
Kramp in de binnenstad
Helemaal niks mis trouwens natuurlijk
met openbare toiletten. Want elke
dag lopen honderden Hagenaars met
kramp in de sluitspieren door de
Haagse binnenstad. Mede omdat er
vandaag de dag bijna geen winkelbedrijf meer is dat de mensvriendelijkheid betoont om een toilet voor de
klanten beschikbaar te stellen. Te
duur, vooral om het schoon te houden.
Terwijl er voor allerlei marketing-shit
wel geld wordt vrijgemaakt. Dat is
ergerlijk, vooral voor ouderen en voor
vaders en moeders met jonge kinderen. Wat dat betreft is het warenhuis
De Bijenkorf sinds jaar en dag een
witte raaf trouwens.
Zelfreinigend
Toiletten in de openbare ruimte zijn
dus okay. Alleen de traditionele Hollandse uitvoering ervan is/was niet
om te harden, en alleen voor mannen
bruikbaar. Van die vreselijk naar ammoniak stinkende straatpissoirs, zoals
lang in een tussendoortje van de Grote
Marktstraat naar de Spuistraat. Als
vrouw volstrekt onbruikbaar.

Onbegrijpelijk is dat het ook in Den
Haag zo enorm lang heeft moeten
duren voordat er een soort toilet als
‘de nieuwe op het Buitenhof’ in het
straatbeeld is verschenen. Zelfreinigend, hyper hygi nisch en toegankelijk voor gehandicapten. Je moet er
trouwens wel wat voor betalen, niet
aan een toiletjuf maar door wat geld
in de gleuf te schuiven, zoals bij een
parkeerautomaat. Dat is re el.
Niet re el is dat het zo lang heeft
moeten duren. Al in de jaren tachtig,
een kwart eeuw terug, werden toiletten van reeds vergelijkbare kwaliteit
ge ntroduceerd in buitenlandse steden
met blijkbaar meer oog voor de noden

Onder Het Buitenhof bevindt zich
namelijk een oude schuilkelder, ter
gebruik in oorlogstijd. Berlage’s kiosk
maakte feitelijk deel uit van de bij die
kelder behorende infrastructuur, die
verder bijvoorbeeld bestaat uit onderaardse gangen naar de bebouwing van
de oude bioscoop Cineac.
De hele omgeving daar in het centrum, rond het regeringscentrum en
parlement is trouwens ondergronds
een verhaal apart. Vroeger al, maar
tegenwoordig nog steeds. Opdat de
leiders van ons land en het militair
commando in tijden van roerigheid
zolang mogelijk regie kunnen blijven
voeren. Ook de vestigingen van defen-

- De voormalige kiosk (met toilet) van Berlage uit 1924, hier gefotografeerd in 1951.
Het ging eigenlijk niet om de krantjes en grote en kleine boodschappen,
maar om de maskerade van een kwestie der staatsveiligheid.

van hun burgers en toeristen, zoals in
Parijs.
Het Buitenhof heeft trouwens lang
een best aardig toilet van de (betere)
oude soort gehad, waar je ook op kon
‘zitten’ – zullen we maar proper en
neutraal uitdrukken.
Schuilkelder
De oude kiosk op Het Buitenhof uit
1925 van architect H.P. Berlage gaf
toegang tot een ‘ondergronds’ toilet.
Daar hoort trouwens een verhaal bij.

Meneer Bennik

sie, aan Het Plein, en daarachter tegen
de Kalvermarkt aan, staan onderaards
in verbinding met schuilkelders en
commandocentra. Bij de aanleg van de
parkeergarage onder Het Plein destijds
werd nieuwe kelderruimte gecre erd.
Maar nog boeiender eigenlijk was
het om in de jaren ’80 te zien wat er
gebeurde bij de bouw van het voormalige defensie-voorlichtingscentrum
aan de Korte Houtstraat. Eerst werd er
een dikke pijpleiding op poten over de
Kalvermarkt heen geconstrueerd, die

- Het op 25 november in gebruik gestelde openbare toilet op het Buitenhof,
op de kop van de door Biesieklette bewaakte (brom)fietsstalling. -

maandenlang ‘modder’ uitbraakte op
het terrein waar later het nieuwe Haagse Stadhuis zou worden gebouwd. En
vervolgens zag je de bouwers aan het
werk gaan om op maaiveldniveau een
kubus te bouwen, die er even later
weer niet meer was – want afgezonken
in de bodem. En nog eentje er boven
op, en nog eentje. Tot de structuur
van het nieuwe commandocentrum
flink diep in de grond kon worden
afgemaakt. Het bouwwerk werd
bovengronds besloten, als gezegd, met
een ‘tra-la-la-oeti-niks-aan-de-hand’
uitstralend voorlichtingscentrum, met
mooie brochures voor jongeren die een
job bij de krijgsmacht overwogen – en
waar je zelfs voor de nog onschuldigere jeugd kartonnen bouwplaten kon
krijgen van allerhande oorlogstuig.
De overheid weet het altijd wel te
brengen. Leuker kan echt niet.
Lekker stiekem
De meest geheime dingen kun je
soms het best in de grootst mogelijke
openbaarheid uitvoeren; dan valt het
niet zo op. Elke ervaren stiekemerd
weet dat, zeker de professionals onder
hen. Zoals een kiene voortvluchtige
zich niet in een dorp of op de hei
verstopt, maar juist onder de massa in
een metropool.
Een aardige anekdote over de oude
schuilkelder onder het Buitenhof
betreft trouwens de ambitie die in de
jaren ’80 postvatte bij de architect en
PvdA-raadslid Joop ten Velden – thans
trouwens lid van het Zuid-Hollands

provinciebestuur voor zijn partij.
Hij was het gezeur en gesteggel in
de gemeentepolitiek over de (on)
mogelijkheid van de bouw van een
parkeergarage onder de Hofvijver een
beetje beu, maar dacht zelf als projectontwikkelaar een aardig alternatief
te hebben: een garage bouwen onder
het Buitenhof! Het duurde verrassend
lang voor hij er achter kwam dat dat
er wegens de aanwezige schuilkelder
niet in zat, hij had er geen notie van
en wilde het aanvankelijk nauwelijks
geloven. Maar voor menigeen die
dit stukje leest zal het trouwens nog
steeds nieuws zijn. Overigens schijnt
het zo te zijn dat in 2003 een belangrijk deel van de technische installaties
is verwijderd, mede naar het schijnt
om de ruimte in de toekomst nuttig
te kunnen gebruiken, voor wat dan
ook. Als parkeergarage of supertoilet
wellicht.
De Oud-Hagenaar hoopt trouwens
vooral dat er nog mooie foto’s
gemaakt zijn ondergronds door de
overheid, want het gaf een schitterend
tijdsbeeld daar beneden. Grauwe
buizenframe stapelbedden, sanitair
dat van onvervalste na-oorlogse
Oostduitse kwaliteit leek, alles heel
benauwend. Om over de schimmelgeur maar niet te spreken. Een weekje,
dat zou te doen zijn geweest, om
daarna via het toilet de trap op te gaan
naar buiten. Oorlog of geen oorlog,
geen gezeik daarover.
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Leg De Oud-Hagenaar onder de boom
Vader moeder, opa oma willen nooit iets. ‘Niet nodig zeggen,’ zeggen ze dan, ‘en we hebben
alles al. Koop zelf maar lekker wat extra’s of doe wat meer voor de kleine.’ Zijn we daar blij mee
Meer dan 100.000 vaders moeders, opa’s en oma’s genieten elke twee weken van deze krant - die
vooral buiten Den Haag e.o. niet in papieren versie is te krijgen.Tenzij voor 49,90 een postabonnement, een heel jaar lang. Doe de krant cadeau, laat kerst een jaar lang duren!

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen • Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Seniorenverhuizingen
• Samenwerking met Goede Doelen
van groot naar klein
• Voor u als executeur optreden

Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

Factuuradres
 Stuur mij de rekening voor dit kerstcadeau:
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Ad ertorial

WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Ivor & Ivor

Crème de laCrème

is een tandheelkundige organisatie met vestigingen in
meer dan tien steden, waaronder Den Haag (Wateringse Veld).

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)

Het vak ontwikkelt zich snel, waardoor er ook steeds
meer specialismen ontstaan. Ivory Ivory biedt
state-of-the-art tandheelkundige service in klantvriendelijke full-service klinieken.
Persoonlijke aandacht en zorg staan centraal in combinatie met kennis en kunde volgens de allerlaatste
nieuwe ontwikkelingen binnen de tandheelkunde.
Naast reguliere basiszorg biedt Ivory Ivory ook
specialismen aan als o.m.: implantologie, tandvleeszorg, wortelkanaalbehandelingen en esthetische
tandheelkunde.

Eiken, Artifort, Leolux en Gelderland meubels

1 dag
tapijt inzorgen:
w
u
ie
r
N
zonde
gelegd Dat kan!

Kijk voor meer informatie op www.ivory-ivory.nl of
bel voor meer informatie met de Haagse vestiging:
(070) 359 97 74

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.

1 op de 3 mensen
sterft
vroeg of laat
aan een
hart- of vaatziekte

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar

Dat is natuurlijk veel te veel.
Steun wetenschappelijk onderzoek
om dat te veranderen.

JUBILEUM CONCERT
65 JAAR
DUTCH SWING COLLEGE BAND

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

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.

Ad ertorial

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

Vele nationale en internationale
prijzen,ontelbare platen,CD’s
en DVD’s verder, gaan zij een groots
jubileum vieren samen
met enkele voortreffelijke solisten zoals:

•VERHUIZINGEN
In- en uitpakservice

•Binnen - en
buitenschilderwerk

FREEK de JONGE, LA RA F GI,
Mrs.EINSTEIN
en Dim Kesber.

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

Een avond vol SWING
met prachtige nieuwe arrangementen
voor dit gecombineerde optreden.

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
p
ges cia

Dr. Anton Philips zaal
8 mei, 20.15 uur

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

Giro 300
onderzoekiseenhartzaak.nl

De Dutch swing College Band,
‘s werelds oudste nog traditioneel
spelende jazz orkest, viert haar 65 jarig
Jubileum in Den Haag, de stad waar de
band in 1945 werd opgericht.
De band heeft in de naooorlogse jaren
een pioneersrol vervuld
en vele toenmalige jongeren in de ban
gebracht van de jazz en
swing muziek.De DSC band heeft zich
nooit geprofileerd als een show- en
glitter orkest. De musici zijn er altijd in
geslaagd hun publiek in de eerste plaats
te boeien met voortreffelijke
jazzvertolkingen.

Nadere informatie:

www.lenlproductions.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

in



De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Loosduinen/
Segbroek

Escamp
rasmus lein
Den Haag

in

-





atharina an ennesstraat
Den Haag

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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De omgekeerde wereld van de Broeders in het Westeinde

loo

n n

n

Het poortje aan het Westeinde naar nummer
is er nog. Maar het is aanmerkelijk breder
dan vroeger. Een huisje dat er ooit tussenin gekneld stond is afgebroken. Maar hoe het in
was zie ik nog steeds voor mij. Een kort en smal straatje waar ook mensen wonen In
het midden een zwarte gedaante met een strenge donkere bril. Broeder Sigefridus oftewel
Siegfried. Hij staat daar als een politieman te controleren of je wel van je fiets afstapt en
hem aan de hand meevoert zoals dat heet. Naar de fietsenstalling op het schoolplein. Doe je
het niet en fiets je erheen dan zwaait er wat. Wat er zwaaide ben ik nu gelukkig vergeten.
Maar andere dingen herinneren we ons
alsof het gisteren was, Cees de Ridder,
Piet Boers en ik. Op weg naar de
r.k. muloschool, die aan het opschrift
boven de ingang te oordelen blijkbaar
Sint Vincentiusschool heette. Nu is
het wel geen broodje aap, maar AAP.
Een gebouw waar kleine bedrijfjes in
gevestigd zijn, vooral ook kunstenaars.
In lokalen, die er nog steeds uitzien als
zestig jaar geleden. Met een speelplaats
waar nu een enorme populier omhoog
rijst en waar – de vooruitgang is niet te
stuiten – auto’s staan geparkeerd, waar
ooit onze fietsen hebben gestaan.
Ineens zie ik het plein weer vol lopen
met leerlingen. Ze spelen een spel,
waarvan ik de spelregels glad vergeten
ben. Maar het heette ‘baren’. Ons geleerd door een van de broeders. Er worden in dat spel – althans dat herinner ik
me – hele oorlogen uitgevochten. Met
de oorlog in Korea als voorbeeld.
Cees telt de ramen van de school, waar
hij vroeger altijd zo dromerig door naar
de achterkant van de huizen van het
Westeinde kon turen. Piegen zeggen ze
in het Westland, waar ik oorspronkelijk
vandaan kom. Hij kijkt er even van
op, dat er vier klaslokalen achterelkaar liggen. ,,Ik dacht dat het er drie
waren’’, mompelt hij. Piet ziet in zijn
fantasie de broeders voor de klas staan:
uirinus, Clemens en Wilbertus. ,De
laatste’’, merkt Cees op, heeft ons les
gegeven in het achterste lokaal op de
verdieping’’. Eigenlijk het natuurkundelokaal, maar hij kan zich niet
herinneren of hij daar ooit een proef
heeft mogen nemen. Maar Wilbertus
herinneren we ons alle drie nog goed.
Maar vooral broeder Clemens, die
volgens Piet veel invloed heeft gehad
op de toekomst van zijn leerlingen. Jij
moet dit worden, jij dat. En het gekke
is, dat ze de beroepen die hij noemde

ook vaak zijn gaan uitoefenen. Jij bent
geknipt voor onderwijzer en jij moet
bij de Residentiebode gaan werken.
Dat zei hij tegen mij, maar dat het Het
Binnenhof is geworden, komt omdat
het blad fout was in de oorlog en er
in de winter van 1944 een heel nieuw
katholiek dagblad is opgericht. Dat
kwam op 10 mei 1945 voor het eerst
van de pers. Helaas op 30 april 1993
voor het laatst. .
Basis
De basis voor de mulo aan het Westeinde is een stuk verderop gelegd in het
klooster van de broeders van Maastricht. We moeten er even twee poortjes
verder het Westeinde in moetn lopen,
maar dan komen we in een heel bijzondere wereld. Het andere schoolplein,
dat uitmondt in een schitterend aangelegde tuin, die nog steeds pietjesprecies
wordt bijgehouden. Een pareltje is het
met hier en daar een mooi kunstwerk,
zoals een Afrikaanse Goede Herder,
waar broeder Frans Wils iets mee heeft.
Hij strijkt liefdevol over het hoofd van
de herder en vertelt over het klooster
en de kloostertuin. Het klooster dateert
al van de negentiende eeuw, maar het
ademt vooral de jaren twintig van de
twintigste. Daar heeft Frans nog een
schepje bovenop gedaan door overal
waar hij maar kan attributen, meubels
en voorwerpen uit die tijd naar het
klooster te slepen.
Het mag een wonder heten, dat het
klooster er nog steeds staat. Want
waar eens honderden broeders hebben
gewoond zijn er nu nog maar vier
over. Eigenlijk zou het geheel worden
afgebroken. Maar de broeders zijn erin
geslaagd zijn de geest van de vorige
eeuw weer - binnen de architectuur van
het toen aangepaste gebouw- terug te
brengen. Broeder Frans leidt ons rond

door het klooster om dat te laten zien.
En we vallen van de ene verbazing in
de andere. Dat is het gevolg van een
zeer modern begrip, dat eigenlijk op
deze plek helemaal uit de toon valt,
namelijk een doorstart maken.
Maar de vier broeders hebben dat dan
toch maar voor elkaar gekregen. Dat
komt vooral omdat zij er als het ware
de omgekeerde wereld van hebben
gemaakt. Het klooster is geen besloten
gemeenschap meer, maar het treedt
nu naar buiten. Meer nog: het laat
iedereen binnen, mits van goede wil,
dat wel .
Rondgang
De school blijkt tijdens een rondgang
nog geheel intact, maar les wordt
er niet meer gegeven. Wel wordt er
gewerkt, want in elk lokaal is wel een
van de al genoemde bedrijfjes gevestigd, die iets met kunst en cultuur te
maken hebben. Frans Wils laat het ons
allemaal zien, we spreken met enkele
kunstenaars en we zijn ervan onder de
indruk.
Maar eigenlijk zijn we er om te zien of
het mogelijk is ter plekke een re nie
te houden van de klas van de lichting
1949. Met de leerlingen, die nog over
zijn. Want we zijn er rijkelijk laat
mee. Toch had het achteraf gezien zin
te proberen zoiets op touw te zetten.
Frans Wils verleent alle medewerking.
Hij ziet immers ook in zo’n re nie een
mogelijkheid om de inmiddels over
bijna de hele wereld uitgezworven
oud-leerlingen opnieuw bij elkaar te
brengen. Hij nodigt ons uit mee te gaan
naar de kapel, die nu voor de meest
uiteenlopende religieuze doeleinden
wordt benut. Het is een zeer stemmige
kapel met gebrandschilderde ramen,
waar je een deel van het kerkelijke
jaar – vurige tongen van Pinksteren en

- iet Boers, ees de idder en de auteur van dit artikel ad van Holstein terug in de schoolbanken.. -

Maria ten hemel opneming – ziet uitgebeeld. Ook het schilderwerk zowel aan
de wand als achter het altaar brengt je
in een bijzondere stemming. Door een
zijdeur kom je in de sacristie. Dat denk
je tenminste, maar Frans zorgt voor
een verrassing. Je staat ineens in een
klein schoolmuseumpje. Compleet met
banken en … het habijt van een broeder met helderwit boordje, alsof daar
Fidelius zelf nog voor de klas staat.
Er gaan tal van herinneringen door je
heen. Het gebruik van ballpoints is in
1949 verboden. Je moet je kroontjespen nog in de inktpot dopen. Op die
manier heb ik bij broeder Clemens tal
van verslagen geschreven van dingen
die we op school deden. Hij vond mij
daar geschikt voor en zette me aan het
werk. Gevolg: ik zit nu (74 jaar oud)
nog steeds te schrijven.
Kastie
Piet en Cees – die jarenlang ook onze
girorekeningen hebben bijgehouden bij
de Postche ue en Girodienst - herinneren zich ook het plein achter het klooster, waar het spel kastie werd gespeeld.
Onder leiding van de gymleraar – de
enige leek, die in die tijd verbonden
is aan de school – de heer Nuijens,
zeer bekend in Den Haag. Frans laat
het ons allemaal opnieuw beleven.
We gaan dan ook naar huis met een
pakket herinneringen, dat alleen maar

is uitgebreid en waarvan we graag ook
onze oud-klasgenoten die er niet bij
zijn, deelgenoot willen maken. Niet
dat we weer allemaal graag terug naar
school willen, maar wel dat we terug
kunnen zien op een mooie tijd en beseffen dat heel wat van wat we in ons
leven bereikt hebben, toch hier de kiem
is gelegd. We hebben dat op 11 mei
2009 met een twintigtal nog levende
klasgenoten inderdaad nog eens over
kunnen doen. Het iseen prachtige dag,
niet alleen wat het weer betreft. Radio
en televisie zijn erop afgekomen. Iedereen is opgetogen over dit bijzondere
weerzien. Frans Wils is dan ook weer
aanwezig in de kapel. Waar we al onze
overleden klasgenoten herdenken met
het aansteken van een kaarsje en een
minuut stilte. Hij verwoordt dan nog
eens precies, waar wij allen op dat
moment aan dachten denken. Echt een
broeder dus.

Aad van Holstein
ud-redacteur an het da blad Het
Binnenhof onder meer als chef stadsredactie . Aad schrijft te enwoordi
no een wekelijkse historische column
oor AD Westland.

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
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

- De tweede klas van de lo in het esteinde met leerlingen van de lichting 1949 -
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De SCH
en Heleen roen
Zo is het bijvoorbeeld voor Heleen Groen, die
ook dit jaar weer meespeelt, een persoonlijk
doorvoeld verdriet, wanneer zij in haar rol
terugkeert naar haar eigen verleden. In het stuk
komt een passage voor over de Willy, SCH 61,
die op een mijn is gevaren in april 1940. Daar zat
mijn opa op. Alle bemanning is op zee gebleven.
Dan denk ik weer aan mijn oma die vertelde over
haar verdriet toen mijn opa niet terugkeerde van
zee. Het intense verdriet van mijn oma die met
6 kinderen in diepe ellende achterbleef was heel
groot en ook wij als kleinkinderen merkten dit
altijd nog in de familie. Ik weet dat ook andere
spelers soortgelijke verhalen kunnen vertellen,
maar nu het in dit toneelstuk met name genoemd
wordt, komt het weer erg dichtbij.
Nog
repetities
Het Schevenings Toneel voert het stuk op in het
najaar van 2010 in het World Forum Theater. Nog
zestig repetities scheiden de ruim 30 acteurs en
actrices van het ogenblik dat zij met de toneelversie in het licht staan. Er wordt intensief gewerkt

- Het chevenings oneel in maart van dit jaar,
met ishartslag -

- Het stuk in 2

was het mooie
naar de vrij ed . -

Co

n

Het wel en wee van de Scheveningse vissersgemeenschap in de vorige
eeuw is uitvoerig geboekstaafd in de trilogie Het Brakke Water van Jaap
van de der Zwan. Maar is straks ook mee te beleven op het toneel.
Het betreft een vrije interpretatie van boeiende
fragmenten uit Voorspoed, het eerste deel van
de trilogie, geschreven door een kleinzoon van
de redersfamilie, voor opvoering op de planken
bewerkt door Daan Verbaan.
Een stukje Scheveningse geschiedenis met soms
heftige emoties en humor, tot leven gebracht op
het toneel. Sociale tegenstellingen tussen reders
en vissers. De onbetrouwbare en kortzichtige
Haagse politiek. Het financi le graaiwerk van
projectontwikkelaars.
Emoties in de zaal, doch ook de door acteurs
herbeleefde herinneringen.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

en waegstik

aan de voorbereiding. Vele uren huiswerk zitten
er al in van de spelers en speelsters en er is nog
een lange weg te gaan. Voor dat het straks op
de planken staat, is er een enorme veeleisende
voorbereiding geweest. Niet alleen van de acteurs
en actrices. Maar evenzeer van de techniek.
Vanwege de vele dekor-wisselingen wordt
gewerkt met verrijdbare podia van 14 bij 7 meter.
Aan rekwisieten en geluid worden hoge eisen
gesteld. De oorspronkelijke en verrassende technische vindingen , ontwikkeld door de technische
ploeg van Het Schevenings Toneel, oogsten zelfs
bewondering van de professionele toneelmeester
van het World Forum theater.
Sponsors gezocht
Sjaak Taal : Om een stuk als Het Brakke Water
op de planken te zetten is er wel het een en ander
nodig. We hebben meer technische hulpmiddelen (geluid, podia, licht) en daar zijn de nodige
kosten aan verbonden. Daarnaast willen we
de prijzen voor een toegangskaartje acceptabel
houden. De opbrengst van de kaartverkoop, zelfs
bij een volledig uitverkochte zaal, dekt de kosten
niet. Daar hebben we dus steun voor nodig. Er
zijn subsidieverleners en sponsors waar we op
kunnen rekenen, maar we hebben er meer nodig
om uit de zorgen te komen. Voor de rest hebben
we geen kosten.
www.scheveningstoneel.nl
Alle acteurs en actrices leveren professionele
prestaties zonder hier iets voor terug te verlangen. Zoveel mogelijk werk wordt allemaal
kosteloos gedaan. . De vorderingen van de
toneelbewerking zijn te volgen via raadpleging
van de website www.hetscheveningstoneel.nl

www.huis-ontruiming.nl
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Ageeth Ouwehand directeur van
zorginstelling Steinmetz de Compaan kreeg op december de
Haagse Mantel’ uitgereikt door
wethouder Bert van Alphen.
Deze prijs is een beloning voor de
manier waarop de medewerkers
van de organisatie rekening houden met de positie van mantelzorgers.
De Haagse Mantel bestaat uit een prachtig beeldje
van de kunstenares Jet Crielaard en een oorkonde.
Bert van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid en
Emancipatie) kwam de prijs overhandigen in het
activiteitencentrum Zwedenburg. Van Alphen
benadrukte het belang van goede begeleiding van
mantelzorgers: Mantelzorgers die intensieve
zorg voor een familielid of bekende op zich
nemen, moeten kunnen bouwen en vertrouwen op
de professionals in de zorg. Mantelzorgers vinden
het belangrijk dat ze goede informatie krijgen,
concrete hulp bij het invullen van formulieren,
een luisterend oor als de mantelzorger dat even
nodig heeft, daar gaat het om .
Mantelzorgakkoord
De Haagse Mantel is een aanmoedigingsprijs van
mantelzorgers voor organisaties en professionals

in de zorg. De prijs is dit jaar voor de tweede keer
uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar zorgcentrum WZH Hoge Veld it een en u te onder 300
Haagse mantelzorgers blijkt dat de meeste mantelzorgers (77 ) tevreden zijn over het contact
met de zorgprofessionals.
Den Haag telt ongeveer 50.000 mantelzorgers:
zij zorgen vaak langdurig – en onbetaald – voor
een chronisch zieke of hulpbehoevende partner of
familielid.
In 2007 ondertekenden tien Haagse organisaties
het ‘Haags Mantelzorgakkoord’ om deze mantelzorgers beter te informeren en te ondersteunen.

- geeth uwehand pronkt met het beeld en
lfons de ong met de oorkonde. -

OPHEFFINGSUITVERKOOP

KORTINGEN TOT 80%
TOP DAMESMODEMERKEN:
• Alexander McQueen • Balenciaga • Fendi • Givenchy
• Jil Sander • Lanvin • Nina Ricci • Oscar de la Renta
• Pierre Hardy • Proenza Schouler
• Yves Saint Laurent

Deze actie geldt uitsluitend op donderdag 10, vrijdag 11 en
zaterdag 12 december van 12.00 - 18.00 uur!

D. van Vianen VOF

s al vele aren de specialist in
oning en bedri ontruimingen
De oning ordt naar eisen van de
oning corporatie eigenaar
ver uurder opgeleverd
ri gt bi ons alti d volledige
garantie tot oplevering
i ver i deren de ge ele rest
boedel oals laminaat vloerbede
ect ect

ing

el aangebrac te vernieu ingen
brengen i terug in originele staat
evens doen i ver ui ingen van groot
naar lein en evt in uitpa service
i geven u alti d een gratis
o erte pri sopgave en geen voorri osten
On e betalingen gesc ieden alti d
ac tera na tevreden eid cli nten
rienden van De Oud-Hagenaar
ri gen 10
orting

-

Voor info:

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

NOORDEINDE 109/A ’s-GRAVENHAGE
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Badminton – dat kent u natuurlijk van
het strand. Maar wist u dat het ook
buiten de zomer een ideale sport is om
lekker in vorm te blijven en gezellig
met anderen kennis te maken Badminton in de zaal heeft bovendien een
groot voordeel: er staat geen wind!
kunt in uw eigen tempo de shuttle heen
en weer slaan, recreatief of natuurlijk
wat sportiever. Bij badmintonvereniging DKC bent u hiervoor aan het
juiste adres. Die organiseert al zo’n
twintig jaar een badmintoninstuif voor
55 ’ers in Sporthal ’t Zandje aan de
Schimmelweg 202. Elke woensdag van
9.30 tot 11.30 uur komen daar zo’n 30
tot 35 deelnemers op af. De deelnamekosten bedragen 3,- per keer. DKC
biedt u bovendien een vrijblijvende en
gratis kennismakingsles, begeleid door
Margot Reesink. Deze kan op elke willekeurige woensdag plaatsvinden. Meer
informatie Bel (070) 394 64 22.

Voorjaarsprogramma
HOVO Den Haag
Van 1 februari tot 29 april 2010 loopt
aan de Haagse Hogeschool het voorjaarsprogramma van HOVO, Hoger
Onderwijs voor Ouderen. Bij HOVO
kunt u een nieuw onderwerp of vakgebied ontdekken of oude interesses
ophalen, zonder speciale vooropleiding. HOVO-onderwijs vindt plaats
in kleine groepen, met zelfstudie thuis
en soms een afsluitende toets voor een
certificaat. De cursussen op hbo-niveau
duren vier tot twaalf weken. Het voorjaarsprogramma omvat 24 cursussen
rond cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letteren, muziek, religie,
spiritualiteit, sociale wetenschappen,
wijsbegeerte, architectuur en exacte
wetenschappen. De deelnamekosten
vari ren van 100,- tot 250,-, exclusief cursusmateriaal.
Met een Ooievaarspas krijgt u 50
korting. Inschrijven kan tot 15 dagen
voor aanvang van een cursus. Meer
informatie of een gratis studiegids:
bel (070) 445 89 00 of kijk op
www.dehaagsehogeschool.nl/hovo.
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Den Haa

070 36 3 1
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Hagenaars zijn altijd filmliefhebbers geweest. Vroeger telde de stad ook een vracht aan bioscopen
zelfs in de buitenwijken: Metropole in het Zeeheldenkwartier Du Midi in Bezuidenhout EuroCinema
in Le enburg etc. Al die filmzalen zijn er helaas niet meer. Van alle oude Haagse bioscopen is er nog
n over maar dat is gelukkig ook meteen de mooiste van allemaal: Path op het Buitenhof ook bekend onder de oude naam de Cineac’.
Path Buitenhof is springlevend en
heeft enkele echte specialiteiten. E n
ervan is de 50PL S BIOS. Twee keer
per week draait Path een speciaal
geselecteerde kwaliteitsfilm voor
de echte bioscoopganger. Bijzonder
is dat die voorstellingen ’s middags
plaatsvinden. Dat betekent genieten
van prima films in een heerlijk rustige
sfeer, zonder de drukte van avond- of
weekendvoorstellingen.
Hitchcock
Titia van den Berg is al jaren een
enthousiast bezoekster van de 50PL S
BIOS. Ze komt uit een gezin van echte
filmgangers. ‘Als kind ging ik al met
mijn ouders naar de film, later met
vriendinnen en daarna met mijn man.’
Titia heeft een brede smaak: zowel
spannende thrillers als romantische
rolprenten en kostuumfilms ziet ze
graag. Alleen: de films die haar interesseren, draaien vaak niet of slechts kort
in de grote bioscopen. ‘Ik ga ook naar
andere theaters, maar voor bepaalde
films ga ik naar de 50PL S BIOS.’
De 50PL S BIOS biedt een programma met ‘de betere films’. Dit
jaar is dat een mix van klassiekers,
bekroonde films en recente hoogtepunten. Zoals de Hitchcock-kraker
North by Northwest (waarin Cary

Grant door een sproeivliegtuigje wordt
belaagd) en de stationsromance Brief
Encounter; Oscarwinnaar Slumdog
Millionaire; en recente publiekshits als
Mama Mia! The Movie. Te verwachten zijn ook nog Gran Torino (van en
met Clint Eastwood) de biografie Coco
avant Chanel, de boekverfilmingen
Revolutionary Road en Brideshead
Revisited en het epos Australia met
Nicole Kidman.
astvrij
Titia is gelukkig met dit aanbod en de
entourage. ‘Path is een heel prettig,
sfeervol theater, midden in het Haagse
centrum en dus goed te bereiken.
Eenmaal binnen zit je tussen een
fijn publiek en kom je vriendelijk en
behulpzaam personeel tegen. En dat
zeg ik niet omdat ik aandelen Path
of zo heb!’ Het aanbod is ook gewoon
gastvrij. Entree tot de 50PL S BIOS
kost maar 6,50, inclusief een kop
koffie met iets lekkers ‘van het huis’.

Path beschikt over een lift en een
invalidentoilet en is toegankelijk voor
rolstoelen.
‘Het is gewoon een mooie uitgaansgelegenheid voor wat oudere Haagse
filmliefhebbers die er een middagje of
avondje uit van willen maken,’ aldus
Titia. Ze bezoekt elke week een van
de voorstellingen en soms wel twee.
‘Door mijn werk heb ik niet altijd
gelegenheid om op een weekdag te
gaan, maar anders zou ik beslist nog
vaker gaan.’
Gelukkig biedt de 50PL S BIOS
haar meerdere mogelijkheden om een
film te zien. Per maand draaien er
twee verschillende films. Elke film is
twee weken lang op de vaste 50PL S
BIOS-middagen te zien: maandag om
15.30 uur en dinsdag om 13.30 uur.

Dat zijn dus vier gelegenheden.
Klassiek
Binnenkort kan dat ook nog eens in
een geheel nieuwe ambiance. De verbouwing van Path Buitenhof is bijna
klaar. Het voorpand krijgt een grand
caf op de begane grond en een restaurant ‘Maxime’ op de eerste etage. Het
zal de klassieke grandeur van Weense
en Parijse grands caf s ademen.
Een bezoek aan Path wordt dan weer
echt ‘ouderwets’ naar de film gaan en
het ‘Cineac-gevoel’ beleven. Natuurlijk blijft de historische gevel intact.
‘Ik kijk uit naar het moment waarop
de verbouwing helemaal klaar is,’ leeft
ook trouwe bezoekster Titia mee.

Win gratis vrijkaartjes
voor de PLUS BIOS
Wilt u eens een keer proeven van de 50 PL S BIOS CIPO en Path loven
zes sets van twee vrijkaartjes uit voor de komedie The Visitor (maandag 14 en
woensdag 15 december), over een eenzame hoogleraar en zijn bizarre muzikale
vriendschap met twee illegale immigranten. maakt kans als u het antwoord
weet op de volgende vraag: welke bekende berg speelt een rol in Hitchcocks film
North by Northwest E-mail uw antwoord, naam en adres uiterlijk 11 december
naar redactie@cipo.org (helaas, helaas is inzenden via de post niet mogelijk).

Agenda
Zaterdag
december:
Kerst in de Hof van Wouw
Kerstconsumpties, kerstkoorzang
en verkoop van ‘hofmade’ en
kerst(cadeau)artikelen op de fee riek verlichte hof. Ingang Tuin der
Hesperiden/Tuinkamer, Brouwersgracht 30, tussen nummer 24 en de
rode brievenbus. Aanvang 16.30
uur, entree 3,-.
Zondag
december
. uur en maandag
december
. uur:
Scandinavische kerst.
Het Atheneum Kamerorkest van
het Koninklijk Conservatorium

speelt Grieg, Sibelius, Larsson en
Hengeveld. Nieuwe Kerk, Spui,
entree gratis.

enhuis, Prinsegracht 27,
op 9 december, aanmelden via
ClaraMesdag@koorenhuis.nl.

Zondag
december
. uur: Het root
FamilieKerstKoor
van Het Koorenhuis en het Atrium.
Iedereen kan aansluiten bij Het
Koorenhuis Klarinet Ensemble o.l.v. Coen Wolfgram om
kerstliederen en -liedjes te zingen.
Inzingen vanaf 11.30 uur, opening
kerststal en diverse optredens, alles onder leiding van Gregor Bak.
Atrium Stadhuis, Spui, deelname
gratis. Gratis repetitie in Het Koor-

Dinsdag
december:
De komst van Christus
zoals voorspeld door de
Sibillen
Lezing met lichtbeelden door
Hans de Greeve over de Sibillen,
die volgens de traditie in het oude
Griekenland en Itali voorspellingen en algemene uitspraken deden.
Museon, Stadhouderslaan 37,
13.30-15.30 uur, toegang 4,50.
Rolstoeltoegankelijk; ringleiding
voor slechthorenden aanwezig.

Woensdag
december:
Santa Lucia Concert.
Traditioneel Zweeds kerstconcert
met het Adolf Fredrik’s Girls
Choir uit Stockholm. Kloosterkerk, Lange Voorhout, 18.00 uur,
entree 7,-.
Donderdag
december:
Kerstconcert
door het Vrouwenkoor van de afdeling klassiek van het Koninklijk
Conservatorium, met Ceremony
of carols van Benjamin Britten.
Dr Anton Philipszaal, 11.00 uur,
entr e 5,-.
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Het begon in 1923 met de ‘s Gravenhaagsche
Vereniging Maatschappelijk Werk bij zenuwlijden
en krankzinnigheid.
‘Er moest meer worden gedaan voor de geesteszieken als zij de inrichtingen hebben verlaten’ vonden
de directeuren van de GGD en de psychiatrische
instellingen in Den Haag. Dat deden zij ‘door
arbeidsbemiddeling voor en zoo nodig werkverschaffing aan zenuwzieken en achterlijken en
door te bevorderen dat geestelijk invaliden in de
gelegenheid worden gesteld naar de mate van hun
arbeidsvermogen bij te dragen in de kosten van
eigen onderhoud.’
Een jaar na de oprichting veranderde de naam in
’s Gravenhaagse Vereniging Dr. Schroeder van der
Kolk, genoemd naar de man die leefde van 1797 tot

gemakkelijk is. Het is niet eenvoudig om hen, die
in een gesticht zijn opgenomen geweest, geplaatst
te krijgen. Is dit eenmaal gelukt dan komt vaak
mislukking voor door den geestestoestand van den
geplaatste. Nu eens weigert de geplaatste het werk
te aanvaarden, dan weer verlaat hij het werk na
korte tijd, vaak zonder waarneembare oorzaak ,
staat geschreven in de verslagen van destijds. Het
was de reden voor het bestuur tot het oprichten van
een werkinrichting voor de deelnemers.
In 1926 wordt in een school aan de Lijnbaan in
twee lokalen een ‘werkinrichting voor mannelijke
geesteszieken’ geopend. Zij vervaardigden matten,
strikmatten, corridormatten en lopers. En niet
minder belangrijk, er kwamen ook kopers naar de
Lijnbaan en met een kar werd het werk van deze

- Bij de ludieke opening van het nieuwe pand van chroeder aan de ilverstraat in de Haagse industriewijk erketuinen.
inks in de linker wielerploeg algemeen directeur Hans nter lein, met naast hem wethouder Henk ool.
inks in de rechter wielerploeg operationeel directeur d ckers, met naast hem wethouder Bert van lphen. -

1862 en de vader van de moderne krankzinnigenzorg in Nederland wordt genoemd.
De doelstelling is regelmatig aangepast aan de
tijdgeest. Zo luidde deze in 1998, 75 jaar na de
oprichting: ‘het bieden van hulp aan personen
of groepen van personen, ongeacht hun leeftijd,
die ten gevolge van oorzaken in henzelf gelegen,
sociaal disfunctioneren of zonder hulp dit dreigen
te gaan doen.’
Werk dat past
Doorzettingsvermogen kenmerkt de geschiedenis van Schroeder. Want al snel na de oprichting
blijkt dat het verrichten van arbeid bepaald niet

- n de irtemastraat werd van alles geassembleerd, hier verpakkingsmateriaal voor lvarit. -

arbeiders rondgevent. Twee jaar later volgt een
werkinrichting voor vrouwelijke geesteszieken.
Schroeder blijft zoeken naar mogelijkheden
en uiteenlopende programma’s voor zwakkere
doelgroepen. In 1937 wordt in de schoolgebouwen
aan de Sirtemastraat en de Roggeveenstraat een
nazorgwerk-inrichting voor oud-leerlingen van
scholen voor buitengewoon onderwijs geopend.
Daar maakten zij producten van kokosmateriaal,
borstels en brei- en handwerken.
E ploitatie van arme stakkers
Niet alleen het werk en de deelnemers, ook het
denken over arbeidstherapie veranderde. Want het
werd zeer de vraag of in een ge ndustrialiseerde
maatschappij handwerk nog langer als enige juiste
vorm van arbeidstherapie gezien moest worden.
Werd het niet eerder tijd om de aard van het werk
af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele pati nt Het bestuur vond van wel en besluit
in 1950 de werksoorten te verbreden en industri le
producten in het werkprogramma op te nemen.
De weerstand was echter groot. Zowel ouders als
professionele krachten spraken schande van deze
exploitatie van ‘arme stakkers’. Het bestuur hield
vol; en terecht zo bleek achteraf. Vooral omdat
met deze werkzaamheden rekening gehouden kon
worden met de individuele capaciteiten.
In de zestiger jaren groeit het aanbod aan productieve arbeid. In de Paulus Potterstraat was
men vooral bezig met het ‘confectioneren’ van
gymnastiekschoenen en rubberlaarsjes voor de Vre-

destein fabrieken. In de Roggeveenstraat werkten
de mensen aan ‘het rekken, tot knotten maken en
voor verkoop gereed maken van balen aangevoerd
wol’. Ook de productie van pyjama’s, blouses en
babyartikelen, kartonnagewerk en stofzuigerzakken
naaien, stonden op het programma . In de Sirtemastraat monteerde men radio- en televisie-units,
stofzuigermonden, keilbouten en bromfietskabels,
vervaardigde men kindertuigjes en looplijnen
of plakte men plastic doppen op kurken. In de
Sirtemastraat kwam ook een rijwiel- en bromfietsherstelwerkplaats.
Voor wie niet in staat was productieve arbeid te
verrichten maar bij wie wel de zelfredzaamheid
kon worden bevorderd, start Schroeder in 1967 in
de Sweelinckstraat een dagverblijf voor geestelijk gestoorden en -gehandicapten. Er wordt een
bedrijfsschool ingericht met een timmerwerkplaats,
een afdeling zware montage en fietsenreparatie.
Dilemma’s
De werkvoorziening van Schroeder is nooit een
doel op zich geweest. Altijd werd de inzet gebruikt
als middel naar sociale integratie. Het bracht
met zich mee dat Schroeder regelmatig voor het
dilemma stond tussen vasthouden aan de sociale
doelstelling versus een zakelijk aanvaardbare
exploitatie. Toen eind jaren zestig grote bedrijven
hun randwerkzaamheden wilden overdragen aan
deze werkplaatsen, vreesden velen dat gehandicapten werk moesten doen dat de doorsnee-arbeider
weigerde. Bij Schroeder waren de opdrachten
echter zeer welkom.
Dan komen de jaren tachtig en negentig. Nieuwe
wetgeving volgt elkaar in rap tempo op en de in de
loop der jaren tevens ingezette opvang en zorg aan
mensen met psychiatrische problemen, gaat van
Schroeder naar de Riagg’s en de RIBW’s.
De dagbesteding van Schroeder vindt in die periode
plaats op twaalf locaties en in werkprojecten. De
visie is aangepast aan de tijd en het gaat niet meer
om het simpelweg verrichten van werkzaamheden.
Elke deelnemer krijgt een individueel (loopbaan)
plan. Er is een breder aanbod van industri le
werkzaamheden, van inpak- en emballagewerk
tot een zeefdrukkerij en dienstverlenende arbeid.
Mensen konden werken op een kinderboerderij, bij
de winkelwagens-ophaaldienst en terreinonderhoud
op attractiepark Duinrell verrichten. Bovendien
begint Schroeder in die tijd met ‘arbeidsintegratie’
wat wil zeggen, dat ook gezocht wordt naar banen
bij bedrijven en instellingen, waarbij Schroeder
begeleiding biedt.
Eigen banen
Schroeder blijft ondernemend. Eind jaren negentig
is de Stichting Leerwerkprojecten n van de
onderdelen van Schroeder. Deze stichting biedt
arbeidsrehabilitatie trajecten voor mensen met een
psychische of sociale handicap. Er is werk op administratief gebied, in de catering, de schoonmaak,
fietsreparatie, houtbewerken en in een winkel voor
kinderkleding. Dan is het zover dat Schroeder via
de Stichting Leerwerkprojecten besluit zelf banen
te scheppen. Er komt een kringloopbedrijf ‘De Parade’ met drie winkels met tweedehands goederen.
Ook in het hergebruikcentrum vinden veel mensen
werk.
In 2009 is Schroeder gericht op het ontwikkelen
van arbeidsmogelijkheden van mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Schroeder

JASPER CONRAN €169
(25051087)
Incl. gratis PENTAX
standaard
enkelvoudige glazen

De Dienstenwinkel van
Schroeder is er voor alle klussen
in en om het huis. De tarieven
zijn voordelig en de voorrijkosten zijn laag. Er is korting voor
o.m. 65-plussers, houders van
een Ooievaarspas en via de
Gezondheid Service Florence.
Op uitgevoerd werk wordt
bovendien een jaar garantie
gegeven, wat een zeker gevoel
geeft.
U kunt bijvoorbeeld bij de
Dienstenwinkel terecht voor:

Eind augustus
opende Schroeder een prachtige bedrijfsruimte aan de Zilverstraat in Den Haag. wee
wethouders
n van werkgelegenheid en
n van welzijn openden met de nodige inspanning op de fiets
het gebouw. Juist die twee wethouders illustreren waar het Schroeder altijd om is gegaan: werkgelegenheid en welzijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Steeds zocht en vond Schroeder
werk dat paste bij de mensen en hun mogelijkheden. Deze feestelijke opening is een mooie gelegenheid
om terug te blikken op de geschiedenis.

Witten s il eren
en e an en

Het opknappen van de
woonkamer is een lastige en
tijdrovende klus. De medewerker
van de Dienstenwinkel hebben
ervaring met dit werk en hebben het daarom zo voor elkaar.
Een van de medewerkers komt
eerst bij u langs en maakt een
vrijblijvende offerte. U weet dus
precies waar u aan toe bent;

Diverse kleine klussen

- De wekplaats aan de aulus otterstraat in 1951. Het confectioneren van schoenen en laarsjes voor redestein. -

vormt nu al 86 jaar een brug naar werk , vertelt
huidige directeur Hans G nter Klein. In 1923 is
begonnen met een jaarbegroting van 684 gulden
en steun aan twee pati nten met eenvoudige werkzaamheden. Nu, bij de opening van het pand aan de
Zilverstraat in 2009, heten we formeel ‘Stichting
Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven’. We hebben
zestien kringloopwinkels, de afdeling Leerwerkprojecten en de Dienstenwinkel. Jaarlijks bieden
we ongeveer tweeduizend mensen dusdanige begeleiding dat ze weer mee gaan doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarbij is wat mensen
goed kunnen het uitgangspunt. Dat betekent dat
hun kwaliteiten en talenten worden versterkt.

computers en wasmachines repareren, post bezorgen per fietskoerier, kleding en huisraad ophalen en
na sorteren weer verkopen in de kringloopwinkels.
Ook doen we schoonmaakwerk en kleine klussen
voor mensen met een krappe beurs en geven onze
mensen voorlichting over energiebesparende
voorzieningen.
Klein citeert uit het boek ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan in 1998: ‘Een van de opvallende
eigenschappen van Schroeder was en is, dat steeds
weer een herbezinning op de eigen taak plaatsvindt.’ Het blijkt en blijft de kracht van Schroeder
om te allen tijde werk en mogelijkheden te bieden
aan wie daar steun bij nodig heeft , aldus Klein.

Voortdurende herbezinning
Zoals altijd het geval is geweest, is ook nu het werk
en de werkervaring van Schroeder ‘bij de tijd’.
Breien en matten maken is er niet meer bij. Wel

Mari tte van der Bie
Liesbeth van Dalen

Het zijn vaak de kleine gebreken in uw woning die u een
hoop ergernis geven. Een lekkende kraan, een deur die klemt,
een lamp die niet goed hangt.
Kleine klussen die toch een
bepaalde deskundigheid vragen.
De Dienstenwinkel beschikt over
de juiste vakkennis om die problemen voor u op te lossen.

Huis

50%
KORTING
OP VARIFOCALE
GLAZEN
NEEM DEZE ADVERTENTIE MEE NAAR DE WINKEL VOOR UW KORTING!

SERIEUS VOORDEEL
VOOR 60-PLUSSERS
De meeste mensen boven de zestig hebben een bril nodig en vaak met dure varifocale glazen.
Bij Specsavers houden we hier rekening mee. Professionele oogzorg moet volgens ons immers
betaalbaar blijven. Als 60-plusser krijgt u bij aankoop van een montuur vanaf €99 maar liefst
50% korting op PENTAX standaard varifocale glazen! Bij Specsavers nemen wij u en uw portemonnee serieus. Ga toch meteen naar Specsavers.

UW VESTIGING!
Specsavers Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Specsavers Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen. Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
© 2009 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

u eli ke ul

De ‘witte werkster’ werd door
de Haagse dienstenwinkel geïntroduceerd in Nederland. U kunt
van deze dienst gebruik maken op een regelmatige basis,
maar ook voor een incidentele
schoonmaakbeurt.
De Dienstenwinkel is er ook
voor andere klusjes waar u geen
aannemer voor belt, maar die
wel moeten gebeuren. Zelf komt
u daar niet altijd aan toe. Omdat
u geen tijd heeft, zo’n klus net
te ingewikkeld is of omdat het
karwei lichamelijk te zwaar is.
De Dienstenwinkel is er voor
iedereen in Den Haag, Scheveningen, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar. Als u
een Kringloop Holland winkel in
de buurt heeft kunt u ook daar
nader informeren.
Bel naar
070 - 360 14 65

- De irtemastraat werd uitgebreid met een werkplaats voor o.m. rijwielmontage. erk dat thans aan de ilverstraat ook nog wordt gedaan. -

www.specsavers.nl

Vandaag de dag o.m. bekend van Kringloop Holland de Dienstenwinkel en leerwerkplaatsen
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Of kijk eerst voor
meer info op:

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

www. ienstenwinkel.nl

ISBN 9789080645363

Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl
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Opinie&Informatie

Hans
oodenburg

In december is het weer volop tijd te kijken of ouderen in 2010 op een aantal maandelijks terugkerende lasten kunnen besparen.
Misschien kan de grootste besparing wel worden bereikt in de zorgpolissen. Een analyse. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

rote besparingen mogelijk op collectieve zorgpolis
Voor ouderen
-plussers kan het zeer interessant zijn te onderzoeken of zij bij een andere zorgverzekeraar niet aanzienlijk
goedkoper kunnen uitzijn. Om over te stappen heeft men nog
tot januari de tijd waarbij men wel goed in de gaten moet
houden dat de oude’ zorgverzekering op tijd wordt opgezegd.
Het probleem bij de vergelijking van
premies en voorwaarden is dat u bijna
hooggeschoold moet zijn om te kunnen
doorgronden welke basispolis en eventuele aanvullende verzekeringen het
best bij u passen. Indien u alleen kijkt
naar de basiskosten per maand, kunt u
snel klaar zijn. Maar dan mist u speciale voorzieningen die per individu en
zeker per oudere nogal kunnen uiteenlopen. Niettemin zijn er vergelijkingssites op internet genoeg waar u uw
wensen kunt toetsen op de prijs en de
(on-)mogelijkheden in de extra voorzieningen. Omdat we niet weten wat u
precies wilt, kunnen wij u daarin geen
maatwerk – een naam en een soort
polis van een verzekeraar - bieden. In
het algemeen kunnen we al wel stellen
dat, als u gebruik gaat maken van een
zogenoemde collectieve zorgpolis voor
senioren, u op jaarbasis aanzienlijk – al
gauw meer dan honderd euro – kunt
besparen. Ongeveer 60 procent van de
Nederlanders maakt gebruik van een
collectiviteitkorting via de werkgever

of gezamenlijke clubs. Dus 40 procent
laat die korting nog liggen!

Voordeel
De collectiviteit van de ouderenbonden
biedt eveneens dat voordeel. De ANBO
heeft bijvoorbeeld een handige berekeningssite gemaakt, waarop in een
oogopslag is te zien hoeveel korting u
op de basispremie en de aanvullende
zorgverzekering kunt krijgen.
Is de korting, die wordt gegeven bij
maar liefst zeventien zorgverzekeraars,
aantrekkelijk genoeg, dan kan men die
heel eenvoudig krijgen. Een vereiste
is wel dat men lid moet zijn of worden
van de ANBO. Die lidmaatschapskosten ( 30,30 per jaar) zijn heel
snel terug te verdienen. In sommige
gevallen neemt de zorgverzekeraar die
lidmaatschapskosten zelfs voor zijn
rekening. Dat maakt een vergelijking
van de totale kosten voor basisverzekering en aanvullende zorg en van
de niet te onderschatten verschillende
voorwaarden (kleine lettertjes) nog

ingewikkelder. Wat de senioren betreft,
moet worden gesteld dat ook andere
ouderenbonden service verlenen bij het
afsluiten van zorgverzekeringen. De
ANBO timmert hiermee echter op het
ogenblik hard aan de weg (zie advertentie elders in deze krant).
Bij de zeventien zorgverzekeraars die
via de ANBO collectiviteitkorting
bieden, zitten alle grote aanbieders.
We raden u aan zich eerst goed te orienteren voordat u een overstap maakt
of de korting wil hebben. Kijk voor de
ANBO op www.anbo.nl/zorgverzekeringen.

Bemiddelen
De ANBO kan dat natuurlijk niet
allemaal zelf aan en maakt daarom
gebruik van intermediair Sucsez. Deze
zal ook bemiddelen als er problemen
ontstaan tussen een oudere en een
zorgverzekeraar over bijvoorbeeld
declaraties. Het verzekeren via een
ouderenbond, zoals bij de ANBO,
heeft het voordeel dat deze organisaties voor senioren sterker staan en
inspraak hebben in de kwaliteit van
de zorg, wat tot meer maatwerk kan
leiden voor ouderen. Het is bekend dat
hoe ouder iemand wordt, hoe meer hij
of zij van de gezondheidszorg en van

hulpmiddelen gebruik maakt. Zoals in
het begin gesteld, het is een heidens
karwei de goedkoopste, beste of meest
complete zorgverzekeraar voor u uit
te zoeken, doordat uw individuele
wensen – die vooral betrekking hebben
op de aanvullende verzekering - nogal
kunnen verschillen. Toch hebben we
een vergelijking gemaakt van de goedkoopste basispremie voor 50-plussers.
Waarbij niet vergeten moet worden dat
in 2009 van het inkomen tot 32.369
nog eens 4,8 procent premie Zvw
wordt ingehouden.

Besparing
it onze vergelijking blijkt dat de
goedkoopste verzekeraars een basispremie vragen van tussen de 80 en 90

euro per maand. Op enkele daarvan
krijgt u als lid van de ANBO nog een
extra korting die kan oplopen tot 10
procent en bij aanvullende premie
zelfs tot 12 procent. Hoe gevaarlijk
dit soort vergelijkingen ook zijn – we
noemen niet voor niks geen namen
van verzekeraars – blijkt wel als we
gaan selecteren op ‘de beste’ of ‘de
meest complete’ zorgverzekering. Dan
komen op de onafhankelijke vergelijkingssite van www.zorgkiezen.nl weer
heel andere namen voor de dag in de
topvijf. E n conclusie blijft – hoe dan
ook – overeind staan: als senioren nog
niet tot een collectiviteit behoren, kan
lid worden van een ouderenbond tot
aanzienlijke besparingen leiden in de
zorgpolis.

ra enru rie oor e ers o er uit erin en consumenten a en rec ten oa s er rec t e astin en en andere inanci e a en
ra en orden
anoniem in de e uit a e e ande d en on e des undi en u en pro eren u een persoon i ant oord te e en
unt u
esties sturen naar
rooden ur deoud- a enaar n o naar ost us
G en aa Graa met erme din an ru rie ec ten en ic ten
Erf- en schenkingsrecht
Dochter in testament
is inmiddels gehuwd
Al in 1993 hebben mijn rouw en ik
een testament laten opmaken op de
lan stle ende. Daar staat in dat na
o erlijden an ons beiden alleen onze
dochter erf enaam is. en schoonzoon was toen no niet in beeld. nmiddels wel. Moeten we het testament
handha en
Als u indertijd in het testament
hebt laten vastleggen dat alleen uw
dochter (dus niet in een gemeenschap
van goederen zoals bij een huwelijk)
mag erven van u en uw vrouw, dan
kunt u daarmee volstaan. Wij kennen
het testament niet. Als u per se wil
dat uw nalatenschap in de boedelgemeenschap van uw dochter valt (dus
in het gezamenlijk vermogen van uw
dochter en haar partner) dan moet u
wellicht het testament wijzigen.
Overigens is een zogenoemde
anti-schoonzoon- of anti-schoondochterclausule in een testament heel
gebruikelijk. Dat betekent niet meer
dan dat uw nalatenschap alleen aan
het eigen kind toekomt, dat zelf bepaalt in hoeverre de partner daarvan
meeprofiteert. Zo’n clausule is vooral

van nut bij echtscheiding van uw
dochter. w schoonzoon gaat dan niet
met de helft van uw nalatenschap aan
de haal!
bent voor advies overigens niet
gebonden aan uw vroegere notaris.
kunt naar elke andere notaris gaan.

Sociale voorzieningen
evolgen erfenis
voor toeslagen
Door een erfenis an circa 26.500
beschik ik ineens o er een aardi e
spaarpot. k heb nu aan inkomen
A W en een aan ullend pensioen
samen bruto circa 17.000 per jaar.
De man die oor mij de belastin aan ifte doet ad iseert mij om die
erfenis zo snel mo elijk op te maken
om te oorkomen dat mijn huurtoesla en zor toesla ermindert of
zelfs wordt in etrokken en omdat
wellicht mijn ei en bijdra e oor de
thuiszor ook omhoo aat. Wat kan
ik het beste doen
We zijn het niet eens met het advies
om al uw vermogen zo spoedig
mogelijk op te maken teneinde huurtoeslag en zorgtoeslag te krijgen of
te behouden. Immers op een spaarpot
van ruim 26.000 euro kunt u jaarlijks

sowieso al 1000 euro rente behalen,
waarmee het eventuele nadeel van
het wegvallen van huurtoeslag en/
of zorgtoeslag al (grotendeels) wordt
gecompenseerd. Bovendien is het
nooit weg een spaarpot achter de
hand te hebben voor onvoorziene
kostenposten.
Voor het wegvallen van de huurtoeslag, die u al hebt, vormt de erfenis
van ruim 26.000 euro ook geen gevaar, want u mag als AOW’er bij het
door u genoemde jaarinkomen van
circa 17.000 euro een vermogen hebben dat ruim 34.300 euro bedraagt.
Met alleen de erfenis komt u daar
volgens onze berekening niet aan.
Voor uw eigen bijdrage aan de
thuiszorg kan het inderdaad ook een
verhoging betekenen. Ingewikkeld
genoeg hangt dat van de hoogte van
uw verzamelinkomen af. In het verzamelinkomen telt ook voor een deel
(4 procent) uw vermogen mee. We
kennen uw verzamelinkomen niet,
maar het zou kunnen dat u dankzij
de erfenis per periode circa tien euro
meer gaat betalen. Maar moet dat
een reden zijn om uw spaarpot op
te maken Dit soort vragen worden
meer aan ons gesteld. Om zo weinig
mogelijk vermogen (en soms ook
inkomen) aan te houden om optimaal

van subsidies (huurtoeslag, zorgtoeslag en eigen bijdrage thuiszorg of
AWBZ) te profiteren. Wij vinden dat
een vorm van ‘het paard achter de
wagen spannen’. Je kunt toch beter
in je eigen behoeften voorzien dan je
hand te moeten ophouden De sociale
regelingen zijn ook bedoeld om mensen te helpen met weinig inkomen
en die - om wat voor redenen dan
ook - niet beschikken over een flinke
reservepot. Wij vinden het dan ook
een verkeerd uitgangspunt om, als
je wat spaargeld hebt of een erfenis
krijgt, die op een onzinnige manier
te gaan verbrassen om toch maar die
subsidies te behouden.

Financi le kwesties
Crematiekosten n
premie lopen op
Wij hebben al meer dan twinti jaar
een uit aart erzekerin lopen. De
erzekeraar wil dat wij een e tra
premie aan betalen omdat de kosten
an crematie te hoo zijn op elopen en de erzekerin niet lan er
toereikend is om die kosten te dekken.
Daar heb ik toch die erzekerin
oor af esloten Kan men die premie
zomaar erho en De erzekeraar
stelt oor om drieduizend euro e tra

te erzekeren maar daar oor kun je
al bijna be ra en worden. s dit niet
een beetje raar
itvaartverzekeringen zijn altijd
gekoppeld aan het maximaal uit te
keren bedrag aan kosten. Soms geindexeerd, soms zonder indexering.
Gekoppeld ook aan een eventuele
premiestijging. Als u vindt dat uw
crematie binnen het nu al verzekerde
bedrag kan worden gedekt, dan moet
u niet akkoord gaan met de hogere
dekking en hogere premie (of bijstorting van de koopsom). Het is altijd
voor ieder persoon weer verschillend
wat hij of zij geregeld wil zien bij een
uitvaart of crematie.
Lees de voorwaarden van uw polis
erop na om te constateren of die
nog voldoen binnen het verzekerde
bedrag. Bij uitvaartverzorgers kunt u
ook opvragen wat een crematie met
bijeenkomst ongeveer kost. Dan kunt
u zelf beoordelen of het verzekerde
bedrag nog toereikend is.
Grote verzekeraars geven vaak wel
terecht aan dat het verzekerde bedrag
onvoldoende is voor een standaarduitvaart. Want ook de kosten stijgen
in die branche, vaak ook meer dan
het algemene inflatiepercentage.
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- vonne euls Bamberg,
geportretteerd door ark ohn. -

- De nemoonstraat nog in volle glorie, toen de
familie Bamberg er kwam te wonen. -

In deze aflevering keer ik met vonne Keuls terug naar de Anemoonstraat en het Huisbruggetje’. Het is
december
wanneer vonne Keuls - Bamberg vermaard en veelvuldig
bekroond schrijfster wordt geboren in Batavia de hoofdstad van de toenmalige Nederlandse kolonie Nederlands-Indi ’. Het gezin Bamberg bestaande uit vader moeder en vier
kinderen besluit echter in
naar Den Haag te verhuizen.
Het gezin strijkt neer in een pension
aan het Frederik Hendrikplein en
voor de kleine vonne begon hier een
ware ontdekkingsreis. Mijn moeder
stuurde mij naar buiten om een speurtocht te houden, heb met haar en mijn
ogen bekeken hoe die buurt eruit zag
en zo ben ik Hagenaar geworden. Er
gebeurde van alles wat ik in Indi
nooit had meegemaakt. De Frederik
Hendriklaan was een winkelstraat

-De nemoonstraat in afbraak voor de
aanleg van de tlantikwall.

met vele ambachten, van poelier tot
hoedenmakers en de schoenmaker,
alles bij elkaar. Voor het eerst werd
mij de buurt en het leven als een
plaatje vertoond. Hele grote levende
schilderijen kwam ik onderweg tegen,
opgetuigde etalages. Kon uren kijken
naar die banketbakkers, de petit
fourtjes, dat was kunst voor mij. In
Indi was dat totaal omgekeerd, daar
zat mijn moeder op de voorgalerij en
kwamen de handelslieden langs met
hun spullen en stalden ze alles uit.
De verhuizing
Vader Bamberg, wiskundeleraar, besloot te verhuizen naar de Anemoonstraat. Een straat waar vele leraren in
die tijd woonden. Je had daar een

15 jan, 5 & 26 febr, 9 mrt & 9 april 2010: 10-daagse cruise

Canarische Eilanden,
Madeira & Marokko

Binnenhut
vanaf

795,-

Buitenhut
vanaf

besloten plein, waar je als kinderen
samen speelde, typisch Haags, zo heb
ik leren spelen met elkaar. In Indi
speelde ik alleen of met 1 vriendinnetje. Ik heb hier geleerd om in een
team te spelen, dat vormt je op een
andere manier, maakt je speciaa.
Erg lang duurde het verblijf in
de Anemoonstraat echter niet, de
Duitsers besloten voor de bouw van
een tankgracht alle huizen in de buurt
met de grond gelijk te maken. De
datum 8 december 1942 zal ik nooit
meer vergeten, het was een legendarische dag voor mij. We kregen van de
Duitsers n dag de tijd om ons huis
te verlaten, Per persoon mochten we
een enkel koffertje met persoonlijke
bezittingen meenemen. Naast dat

van mijn vader stond een wc-bril,
die had hij op de zwarte markt te
pakken gekregen en die wilde hij per
se meenemen. Het was voor hem een
symbool van ‘je kan me wat’, dat is
van mij en dat neem ik dus mee.
In het nieuwe jaar, 2010, verschijnt
trouwens een herdruk van vonne’s
novelle Dani l Maandag , die gaat
over een Haags jongetje, haar alter
ego, die tijdens de hele oorlog speelt
en zit bij die bewuste tankgracht.
Huisbruggetje
Nu vele jaren later komt vonne nog
regelmatig in Segbroekpark en uitgerekend op de plek waar vroeger haar
ouderlijk huis aan de Anemoonstraat
stond, ligt nu een bruggetje. Dat
noem ik mijn huisbruggetje, daar heb
ik gewoond. Als ik met mijn hond op
dat bruggetje stond zei ik altijd tegen
haar: Luna hier heb ik gewoond, dit is
mijn huisbruggetje, dit is mijn plek.
vonne vertelt dat een maand geleden

Cruises 2010

op het bruggetje het woord ‘destroyers’, Engels voor vernietigers, was
gekalkt; heel frappant gehoord het
verhaal over haar huis.
Na de Anemoonstraat verhuisde
vonne naar de Laan van Meerdervoort en leerde zij ook haar man, Rob
Keuls, kennen. Rob was stuurman bij
de Holland-Amerikalijn en vonne
lerares. Omdat zij trouwde werd ze
ontslagen, gehuwde vrouwen dienden
niet te werken. Maar dit was wel een
nieuw begin in haar leven; de start
van haar schrijversbestaan.
Ik ga nooit weg uit Den Haag, als
schrijver moet ik zitten waar mijn ziel
zit, ik vind het heerlijk om over Hagenaars te schrijven. Ik wind mij wel
vreselijk op over het verkeersbeleid,
dat vermoordt de stad, ze kunnen beter hun boerenverstand gebruiken dan
voldoen aan hun politieke stellingen.
vonne Keuls die zichzelf zo mooi
typeert: Haagser dan Haags!

8 augustus 2010: 12-daagse cruise

Naar de Oostzee en
St. Petersburg
Vertrek va
nuit
Amsterdam

Inclusief
Vliegreis!

!

Binnenhut

915,-

vanaf

Buitenhut

1449,- vanaf

26 juli 2010: 8-daagse cruise

2 & 14 augustus 2010: 13-daagse cruise

26 augustus 2010: 13-daagse cruise

Noorse fjorden

Rondom Engeland,
Schotland en Ierland

Noorse fjorden
en Noordkaap

Vertrek va
nuit
Rotterdam
!

Binnenhut
vanaf

953,-

Buitenhut
vanaf

1086,-

Vertrek va
nuit
Rotterdam
!

Binnenhut
vanaf

Buitenhut

1499,- vanaf

1795,-

1635,-

Vertrek va
nuit
Rotterdam
!

Binnenhut
vanaf

Buitenhut

1499,- vanaf

www.dockc.nl

1846,-
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-advertentie-

L
Comfort Land
Actie

dé gemakswinkel voor senioren

€89,90

4-wiels boodschappenwagen Gloria

Normaal €94,85. Nu €89,90.
Bestelnummer MA1010-rood/grijs/blauw

TV West zoekt het mooiste kersthuis van de regio
De jaarlĳkse Kersthuis-competitie
is weer van start. et V est ieuws
brengt elke werkdag een portret
van
n van de mooiste meest
bĳzondere en meest excentrieke
kersthuizen
en
hun
trotse
bewoners.
Steeds meer mensen sparen kosten
noch moeite om thuis een bĳzondere
kerstsfeer te creëren. En dat komt goed
uit. Want ook dit aar is TV West
op zoek naar de mooiste kersthuizen
van de regio. Wie heeft het mooist versierde kersthuis? Daarom draait het
in de TV West-serie ‘Kersthuis .
Wie zĳn of haar huis heeft omgebouwd tot een waar kersthuis kan zich opgeven bĳ de
redactie van TV West. Dat kan door een e-mail te sturen naar kersthuis omroepwest.nl
of een kaart e te sturen naar Omroep West, onder vermelding van ‘Kersthuis ,
Postbus 24025, 2490 AA Den Haag. Kersthuis op TV West is elke werkdag
te zien in het TV West Nieuws. De winnaar van deze editie wordt bekendgemaakt
in de extra lange ﬁnale-aﬂevering Het mooiste Kersthuis van 2009 op Eerste
Kerstdag 25 december.

Kerstfotoactie

Actie

Praktische douchestoel.

€97,90

Ook de website van Omroep West is in kerststemming en organiseert een
Kerstfotowedstrĳd, samen met uw Wegener huis-aan-huis-krant. Door het insturen van
een mooie, komische of bĳzondere kerstfoto maken inzenders kans op een volledig
verzorgd diner voor twee in restaurant ‘t Goude Hooft aan de Dagelĳkse Groenmarkt
in Den Haag. Meer informatie over deze actie is te lezen op de websites www.westonline.nl
en www.deweekkrant.nl.

Westonline.nl nu ook op iPhone
Het nieuws van Omroep West was al te vinden op nieuwe
media als Twitter, YouTube, Flickr en Hyves. Nu is de website
Westonline.nl ook beschikbaar voor mobiele telefoons. Daarmee is de veelbezochte site met het laatste nieuws uit de regio, weer en verkeer en informatie over de programmas
van TV West en Radio West overal te raadplegen. De mobiele
versie van Westonline.nl is op dit moment geoptimaliseerd
voor de iPhone. Binnenkort volgt aanpassing voor andere
mobiele telefoons.

•
•
•
•

Vaste uitvoering
Opvouwbare uitvoering

Bestelnummer MA1050.

ADO Den Haag-Heracles live op Radio West

Bestelnummer MA1055.

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

Uitstekende service.
Snelle levering.

Leestafel voor stoel en bed.

Komend weekend speelt ADO Den Haag tegen Heracles. De wedstrĳd is, net als elke andere wedstrĳd van ADO, live te volgen bĳ Radio West Sport. Het TV West-programma
Vak W brengt vrĳdagavond een voorbeschouwing van de wedstrĳd. De wedstrĳd
ADO Den Haag-Heracles is zondag 13 december live te beluisteren op 89.3 Radio West
vanaf 14.00 uur. Vak W kĳkt vrĳdag 11 december vooruit op de wedstrĳd
vanaf 1 .30 uur op TV West

Actie

€104,90

Deze week:
oensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeers ournaal

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

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeers ournaal

ondag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op zondag
Jĳ bent Zo
Verkeers ournaal

Vrĳdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W, de ADO-praats ow
Verkeers ournaal

Normaal €119,90. Nu €104,90.
Bestelnummer MA1020-wit/walnoot

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
Buitenwezen
Daar bĳ die Haagse Toren
Verkeers ournaal
Dinsdag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
Team West
Verkeers ournaal
Wat nou Zuid-Holland!?

Deze week:
maandag t/m vrĳdag
0 -09 uur West wordt Wakker
09-12 uur de Ochtendshow
12-13 uur Twaalfuurt e
13-14 uur West weet het
14-1 uur de Middagshow
1 -18 uur West komt Thuis
18-19 uur Gesprek vd Dag

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

zondag
08-09 uur ZEP
09-10 uur Ouwe Joekels
10-12 uur Klassiek op West
12-18 uur Radio West Sport
va 14.00 uur ADO live
18-19 uur Ouwe Joekels hh
19-21 uur Klassiek op West

oor et actue e n eu s, de e acte u tzendt den en
eer rogra
a n or at e T WestTe t o Weston ne n
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop
terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. at overblijft ijn
de spaar ame momenten van geluk. n natuurlijk
koesteren we die.

met ulius asgeld

- De subtiele nuances van het
kinderlijk vinger opsteken. -

Schoolboeken schriften
en je vinger in de lucht
Er zaten laatjes in onze banken en tafeltjes op
school. Maar wat zat er in die laatjes behalve
etuis inktlappen en Dick Bossen
In schoolbanken zaten vroeger laatjes. Ik zie
geweest maar eerlijk gezegd staat dat mij niet
ze nog voor me. En in de schooltafeltjes (merk
meer zo bij. Konden de kinderen ineens de
Marko) die daar rond 1950 voor in de plaats
verantwoordelijkheid niet meer aan Werd het
kwamen ook. Gewone, open, voor iedereen
toezicht op die laatjes de leerkrachten ineens
toegankelijke vakjes. ‘Krijg je rekenboek voor
teveel Kwamen er teveel boeken Werden de
je’, riep de meester in de tijd dat er nog meesters
boeken te groot Moesten de boeken uit bevoor de klas stonden. En dan ‘kreeg’ je je rezuinigingsoverwegingen ook in andere klassen
kenboek voor je. Dat haalde je dan uit je laatje.
worden gebruikt
Je rekenboek. Je taalboek.
Een schoolatlas. Je leesboek
Jantje Nr.
uit de schoolbibliotheek.
Nog weer een paar jaar later was het
En je schriften natuurlijk.
zelfs zo, dat kinderen op sommige
Groene of blauwe schriften
scholen een nummer kregen en
met een etiket. Schriften met
per les ook steeds de boeken met
lijntjes. Schriften met ruitjes.
datzelfde nummer erin uitgereikt
Schriften met alleen maar
kregen. Dan was Jantje bijvoorbeeld
blanco bladzijden. Het zat al- - tsjerksteradiel ( r sl n). ieten nummer 36 en kreeg tijdens de
lemaal in je laatje. Je had daar knoppen ekkuh tadje sja - aardrijkskundeles atlas nummer 36.
zelf de verantwoordelijkheid
Dan kon de leerkracht aan het eind
voor. En eens per week werd er gecontroleerd
van het jaar zien wie er met balpen op de pagina
of je die verantwoordelijkheid aankon. Als het
met de provincie Friesland twee blote tieten bij
een rommeltje was in je laatje trok de juf of de
Tytsjerksteradiel had getekend.
meester de hele pestzooi eruit en smeet alles op
Dus, zo zou je kunnen concluderen, konden de
de grond. Dan zag iedereen je vergeten boterkinderen op de lagere school de verantwoordehammen, je half afgekloven appels en een paar
lijkheid voor het zelf bewaren van hun boeken
Dick Bossen tussen je boeken, je pennen en je
niet aan en moesten die boeken de laatjes uit.
inktlappen liggen.
Ja. Op die manier leer je natuurlijk nooit met
boeken omgaan.
Onderwijzer Pasgeld
Maar toen. In het midden van
Ook bah: de WC
de jaren zestig was ik zelf
Nog even over de wc op school.
onderwijzer. En ik weet zeker
Vroeger mocht je alleen naar de wc
dat toen alle schoolboeken,
in de grote of de kleine pauze. Of
atlassen en schriften toen in
tijdens een leswisseling. En dan nog
kasten achter in de klas lagen.
moest je het eerst vragen en zat je
De les begon toen niet met: - nktlappen, ook een ernstig appel op vaak vijf minuten een beetje scheefbreigrage moeders van weleer. ‘Krijg je rekenboek voor’.
gezakt met je vinger in de lucht
Maar met: ‘Marie, deel jij de rekenboeken even
met je opgeheven arm bij de elleboog onderuit ’ En die rekenboeken gingen na de les dus
steund door je andere arm. En als de leerkracht
weer in de kast achter in het lokaal. Schriften
die vinger dan eindelijk zag en blij was dat er
idem dito. Maar wat zat er dan nog in die laeindelijk iemand iets over z’n boeiende leerstof
tjes Je etui Je schoolagenda Je boterhammen
te vragen had, vroeg je: ‘Mag ik naar de wc,
En waarom mochten die boeken en schriften er
mees ’ En dan was dat gelijk weer zo’n domper
niet meer in
voor die man.
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn
Daarna kwam er een systeem met een kaartje of
een ketting bij de deur. Dan hoefde je niet meer
te vragen of je mocht, maar moest je dat kaartje,
voordat je ging, met de rode kant naar voren
draaien of je deed die ketting om. Dan kon
iedereen in de klas zien ‘dat er al iemand was’.
Dat was handig. Ze waren zeker bang dat anders
de hele klas tegelijk naar de wc zou gaan.
Ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat. Het
zou me niet verbazen als de stoelgang op
school thans geheel aan de kinderen zelf wordt
overgelaten.
Hoe zat het nou precies met die boeken
Meld het aan: julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl
- s chologisch (on)verantwoorde
apanse school
anno nu -
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Appelen poetsen asperges ompachten klaverjassen
en om . uur s nachts beginnen in de aardbeientijd

n

n

Vaak denk ik nog aan de Haagse roothandelsmarkt destijds gevestigd aan de Marktweg.
Daar gebeurde het op het gebied van eten en drinken zoals bij de fameuze Hallen in Parijs.
en oor de duidelijkheid: de Groothandelsmarkt is niet te erwarren met
de Haa se Markt oor het publiek
aan de Herman Costerstraat zoals
de naam al aan eeft in en aat het
om een markt waar detailhandelaren
restaurants e.d. hun inkopen doen.
De markt is geopend in het jaar 1932,
daarvoor werd de handel gedreven aan
de Noordwal.
Er stonden 3 grote overkappingen
waaronder de bedrijven van de
grossiers in groenten en fruit waren
gevestigd. De ruimten van de bedrijven
werden ‘stallen’ genoemd. Voorts
stond aan weerszijden van de markt
een aantal pakhuizen waarin de wat
grotere bedrijven zaten. En er was ook
nog een klein gedeelte niet overdekte
stallen.
Mijn vader, Rien van Vliet, had een
stal op het niet overdekte gedeelte met
voornamelijk Hollands fruit; en, dat
was in de jaren ‘50 van de vorige eeuw
redelijk bijzonder, asperges! Als knul
van een jaar of tien mocht ik helpen
de asperges te sorteren. In de loop van
de middag kwam mijn vader terug uit
Bergen op Zoom met de vracht. De
handel zat in kisten van tien kilo en
moest worden omgepacht in kistjes van
2,5 en 5 kg. Hij had daar eigen kistjes
voor laten maken met onze naam erop.
Dat was wat, eigen kistjes. Voorzichtig
werden ze omgepacht en uitgezocht.
Wee je gebeente als er een paar braken.
Naast de groentehandel waren ver-

scheidene grote hotels, tot uit Noordwijk toe, de klanten. Ook wij aten
dan altijd een enkele keer, op zondag,
thuis asperges. Moet je je voorstellen:
asperges met hard gekookte eieren,
roombotersaus en krieltjes. Na de
langste dag van het jaar werden er geen
asperges meer geveild.
Hamato
Wij woonden in de Kaapstraat. In de
schoolvakanties mocht ik van mijn
moeder niet voor zeven uur naar de
markt om mijn vader te helpen. Ik
kleedde mij dan heel stilletjes aan, ik
dacht dat mijn moeder dat niet merkte.
Nee dus. Als de klok van de Julianakerk de eerste klap van zeven uur gaf
stond ik al buiten, en dan in looppas
naar de markt.
In 1952, bij het twintig jarige bestaan
van de markt, is er een grote tentoonstelling gehouden, ‘de Hamato’.
Iedere grossier had zijn stal of pakhuis
zo mooi mogelijk aangekleed met de
handel waarin men gespecialiseerd
was. Voor mij betekende dat een aantal
dagen appelen poetsen. Het Haagse
publiek mocht voor n keer de markt
op en daarbij de aanwezige bedrijven
bezoeken. Als men de markt verliet
ontving men een tasje met fruit. Veel,
heel veel Hagenezen hebben een
bezoekje gebracht.
In de jaren ‘50 moesten de groenteboeren hun lege kisten kwijt. Aan
de Troelstrakade, tussen de Melis
Stokelaan en het Veluweplein was de

- De roente- en ruitmarkt, met rechts trouwens het pand waar tot voor kort chroeder was
gehuisvest ( ie de middenpagina in de e krant). oto uit 199 van . van Harrewijn. -

fustcentrale gevestigd. Men begon bij
de Melis Stokelaan en ging verder naar
voren om het fust in te leveren. Elke
veiling, en er waren er veel in die tijd,
had een eigen stukje. Aan het eind van
de Troelstrakade was een kantoortje
waar je de ‘fustbon’ van het ingeleverde fust kon ophalen. Ook was er
een ‘vuilschuit’. Hierin werd het bij de
groentehandel overgebleven en soms
bedorven groenten en fruit gestort.
Daar werd weer veevoer van gemaakt.
Koffiehuis Roels
Voordat de markt begon kon je veel
groenteboeren aantreffen in het koffiehuis van Roels aan de Marktweg. Een
vast begin van de dag, koffie bij Cees
Roels met een door hem zelf gebakken
amandelbroodje. In de middag werd er

- De ruimte van H. ap, groothandelaar in
aardappelen, groente en fruit.
oto uit 19 , door . . B kenkamp. -

vaak geklaverjast, als er gewacht moest
worden op de vrachtwagens met de
gekochte handel. Want in de loop van
de morgen verdwenen de grossiers. Er
moest weer gezorgd worden voor verse
spullen voor de verkoop de andere
morgen.
Gewerkt is er daar aan de Marktweg.
Van ’s morgens vroeg tot laat. Zeker
als het aardbeientijd was. Het kon
gebeuren dat je begon om drie uur in
de nacht en niet eerder thuis was dan
19.00 uur. In de aardbeientijd was er
op zaterdagmiddag ook nog markt.
Mijn vader ging dan bijtijds op weg
naar Breda of Roosendaal om daar
aardbeien te kopen op de veiling. Hij
belde dan naar huis wat hij gekocht
had en wat de prijzen waren. En ik dan
vliegensvlug naar de markt om de al
aanwezige klanten te informeren wat
eraan kwam en wat de prijzen zouden
worden. En altijd maar sjouwen;

BLONK
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

- pening van de jubileum-e po Hamato door wethouder mr. . van artsen (helemaal rechts).
oto rie er- tokvis. -

heftrucks en pallets waren nog niet
uitgevonden.
Maar er werd ook veel gelachen.
In die jaren kon men practisch geen
plaats veroveren op de markt, zoveel
belangstelling was daarvoor. Als een
grossier stopte, werd de vrijgekomen
plaats meestal betrokken door zijn
buurman, die weer wat meer ruimte
had. Aan het eind van de markt, aan de
kant van de Fruitweg, was de Haagsche
Veiling. Dat was een kleine particuliere
veiling waar in de middag op enkele
dagen fruit werd geveild. In het voorjaar aardbeien en in de winter witlof
van de firma Nibo uit Gouda.

aanhangers.
Op de markt, dicht bij de ingang, stond
een broodjeszaak van Kootje. Veel
van de mannen die er werkten haalden
daar, voor ze naar de veiling gingen,
een broodje voor uit de hand.
Brandstof werd getankt op de Marktweg bij W. ten Brummeler of bij het

Het ratelsein
In de begin jaren werd als teken dat
de markt open ging, meestal rond 6.00
uur, door een marktmeester een rondje
op de fiets gemaakt met een grote ratel.
Als je die hoorde dan mocht je beginnen met de verkoop van de handel.
Deed je dat eerder en je werd gesnapt
door een marktmeester, dan had je een
groot probleem. In het midden, dwars
over de markt was een soort haven.
Daar kwam de handel uit het Westland
binnen, per boot. In de zomer vissen
en ‘s winters schaatsen. In principe
mochten er geen kinderen op de markt
komen, vanwege die haven. Er zijn er
enkele verdronken. Later is deze gedempt en werd het een parkeerterrein.
De groentehandel kwam niet meer
met de handwagen, bakfiets of paard
en wagen. Er kwamen auto’s met

Esso-station van Struve op het Kaapseplein. E n keer in de week kwam die
langs met de rekening.
In de loop der jaren veranderde het
kooppatroon. Er werd meer door de
telefoon verkocht, bestellingen werden
dan ‘s morgens klaargezet en weggebracht, vaak nog voor de opening van
de markt zelf.
Veel grossiers verdwenen, en die over
bleven werden groter. Er kwamen
pakhuizen leeg te staan. De gemeente
wilde de grond graag hebben en zo
is in de jaren ‘80 de Groothandelsmarkt gesloten en verplaatst naar het
Forepark, waar weinig overbleef van
de oude sfeer uit de glorietijd van de
markt.

N EN BEDRIJFSPANDEN
ONTRUIMEN VAN WONINGE
ner gaan wonen.

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

Ger van Vliet
lu 13@casema.nl

ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN






r het
Al jaren het vertrouwde adres voo

- De haven, waar ook kinderen verdronken. -




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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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.

Sudoku A

6
1

De gelukkigen zijn:
Rob iterwijk, te Geldermalsen;
G.H. Berenschot, te Delft;
Mw. I.H. Rutten-Kort, te Den Haag;
Frank Dingeman, te Zoetermeer;
Martin Hertog, te Zevenhuizen.

Sudoku B

8 9 5
3

2

van Sjaak Bral krijgen toegestuurd.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 20 presenteerden we ook vier Sudoku’s. Ze
waren pittig. Maar we kregen toch
weer heel veel goede inzendingen.
De juiste reeks was: 7-2-2-9.
We trokken dit maal opnieuw vijf
prijswinnaars, die binnenkort allen
de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’

7
8
9

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

7

4 3
2
1

3
2

Dinsdag

5
8 9

8
4
5
1 2
7

9
2
9 6 4 5

3
8

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

januari

Sudoku C

6

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

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

Sudoku D

6 9
7

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

7 2
3
9

4
6 4 8 7
5
9
7 2 3 8

8
5 6
2
2 7
5
2
3 7
3
7

7 6

3

8

6

9
7

5 8
1
4 3
2
9 4
1

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 31 december 2009

Alleen originele kortingsbonnen geldig

KERSTAKTIE

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

D

e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende
diensten voor particulieren met een krappe beurs en
voor instellingen of stichtingen. Geschoolde klussers
leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U weet
vooraf wat de kosten zullen zijn. 65-plussers, mensen met
een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas
Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

50 % KORTING
OP ALLE KERSTARTIKELEN

✁

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Badhuisstraat 16

Maximaal 1 bon per klant
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WOONZORGCENTRUM MOERWIJK:

DE BESTE VAN DEN HAAG
WILT U ZELFSTANDIG WONEN, MAAR WEL ALLE ZORG EN HULP ONTVANGEN DIE U NODIG HEEFT? DAN
IS HET OPEN EN GEZELLIGE WOONZORGCENTRUM MOERWIJK WELLICHT IETS VOOR U. BEWONERS
EN MENSEN DIE REVALIDEREN NA EEN ZIEKENHUISOPNAME BESCHIKKEN ER OVER HUN EIGEN
APPARTEMENT. BOVENDIEN BEDIENEN WE VANUIT DEZE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG
192 AANLEUNWONINGEN.
Het liefst blijft u zolang het kan thuis wonen. De wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg doen er alles aan om
dit mogelijk te maken. Vanuit Woonzorgcentrum Moerwijk bieden zij klanten in Moerwijk, Laak, Leyenburg en
Zuiderpark persoonlijke verzorging, verpleging en hulp bij medicatie. HWW Zorg heeft ook specialistische wijkzorg
in huis. Bijvoorbeeld verpleging van mensen die thuis willen sterven. Onze deskundige wijkzorgmedewerkers
staan dag en nacht voor u klaar. Ze kennen uw omgeving op hun duimpje. Even overleggen met de huisarts of een
boodschappendienst inschakelen: het gebeurt snel en probleemloos.
OUD EN NIEUW
Soms is thuis blijven geen optie meer. Woonzorgcentrum Moerwijk biedt uitkomst. Of u nu behoefte heeft aan
huishoudelijke hulp, intensievere zorg of ondersteuning bij eenzaamheid: wij zorgen dat onze bewoners het krijgen.
Twee huisartsen en een fysiotherapeut houden spreekuur in het woonzorgcentrum. Eventueel bezoeken zij u ook
in uw appartement of aanleunwoning. Wanneer het geheugen onverhoopt achteruitgaat, hoeft u niet meteen te
verhuizen. In het Hofje van Weldam ontvangen dementerende bewoners zorg op maat.
Geen dag is hetzelfde in Moerwijk. U kunt bijvoorbeeld meedoen met de bingo, optredens bezoeken en deelnemen
aan uitstapjes. Buurtbewoners zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Vier bijvoorbeeld op 31 december vanaf
19.30 uur een onvergetelijke Oud en Nieuw in het woonzorgcentrum! Tijdens onze dagverzorging brengt u de
dag op een plezierige manier door met leeftijdsgenoten. Na aﬂoop gaat u gewoon weer naar huis. U kunt in het
woonzorgcentrum ook een warme maaltijd gebruiken, het winkeltje bezoeken of u laten verwennen door kapster en
pedicure. Niet voor niets heeft Moerwijk in 2007 gescoord als het beste woonzorgcentrum van Den Haag.
MEER WETEN?
Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van Woonzorgcentrum Moerwijk? 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 Moerwijk, Twickelstraat 120, 2531 RB
Den Haag, telefoon (070) 372 62 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 Moerwijk aan de Twickelstraat.

