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

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

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

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

Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
met de uitgever contact op te nemen voor het 
treffen van een regeling.

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen 
beschikbaar. 

Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of 
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan 
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar 
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).C
o
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OPROEPJES EN BRIEVEN

Peace Palace
N.a.v. uw artikel in de Oud-Hage-
naar van dinsdag 8 december 2009, 
wil ik een kleine anekdote vertellen. 
Ik werkte in 1950 op de Amsterdam-
se Bank, Lange Vijverberg en had 
verkering met een jongen die bij de 
Nederlandse Handel Mij. Werkte; hij 
is nu trouwens al 53 jaar mijn hui-
dige man. Tussen de middag hadden 
we dezelfde lunchtijd en liepen wij 
richting de Cineac en langs de kiosk 
annex wc. Toen twee Engels spre-
kende mensen ons vroegen waar het 
‘Peace Palace’ was. Geen idee waar 
ze het over hadden en wij wezen 

naar de WC van de Kiosk en liepen 
door. Later terug op het kantoor ver-
telde ik dat aan de collega’s, nu die 
lagen in een deuk, joh Iet zeiden ze, 
dat was geen W.C. maar het Vredes 
Paleis waar ze naar vroegen., ja toen 
ging er bij mij ook een lichtje bran-
den. Heerlijk dat vergeet ik nooit al 
zou ik honderd worden.

Ida Tas-Weytze
Langezand 64
8223 WE Lelystad
--------------------------------------------
Haagse bioscopen 
In de editie van 22 december stond 

op pagina 5 een verhaal van Frans 
van der Leeuw over Haagse bios-
copen. Samen met hem heb ik ge-
probeerd alle Haagse bioscopen die 
vanaf 1955 nog bestonden in kaart te 
brengen. Mochten er lezers zijn die 
nog aanvullingen hebben, dan hoor 
ik het graag. Hier volgt ons lijstje:
Apollo (Spuistraat); Asta + later 
Bijou (Spui); Capitol (Loosduinse-
weg); Centrum (Vlamingstraat); City 
(Venestraat); Corso (Prinsestraat); 
De Roskam (Loosduinen); De 
Uitkijk (Stadhouderslaan); Du Midi 
(Carpentierstraat); Euro Cinema 
(Leyweg); Flora (Wagenstraat); 

Hollywood / Roxy / Thalia (Boek-
horststraat); Kritirion (Westeinde); 
Metropole (Carnegielaan); Musica 
(Delftselaan); Odeon (Herengracht); 
Olympia (Prins Hendrikplein); 
Passage (Hofweg); Rembrandt 
(Lorentzplein); Rex (Lange Poten); 
Seinpost (Scheveningen); Westend 
(Fahrenheitstraat).

Peter Kloek
pkloe@gmail.com
--------------------------------------------
Paul van Gorcum 
Ik ben op zoek naar Paul van Gor-
cum (v.d. Heyden). Paul woonde 
na de oorlog op het Cromvlietplein 
en werkte bij Gerzon als etaleur. Ik 
woonde in de Stortstraat op nummer 
15 en wij speelden op maandag-
morgen wel eens samen, ik piano 
en Paul viool. We hebben daar ook 
altijd vreselijk veel lol bij gehad en 
veel gelachen. We hadden ook wel 
contacten met andere kinderen uit 
deze buurt.
Ik zou het heel leuk vinden om 
te weten hoe met hem verder is 
vergaan. Ik weet wel dat hij speelde 
in Bassie en Adriaan. Ik hoop dat ik 
een reactie krijg.

Jopie Boog
Tel.: 06 18074635      
--------------------------------------------
Oude schoolgenoten 
Ik ben een oud-Hagenaar en woon 
tegenwoordig in Breda. Uw blad 
kreeg ik in handen via mijn dochter 
die nog steeds in Den Haag woont. 
Het blad heb ik met belangstelling 
gelezen. Bekende plekjes herkende 
ik direct en zelf heb ik vele jaren in 
het bestuur van het wooncomplex 
Om en Bij gezeten. De oude Schil-
derbuurt is mij dus niet onbekend. In 
de jaren ’30 heb ik op de  Lisman-

school gezeten en daarna de Prins 
Willemschool. In de oorlogsjaren 
was ik op de Handelsavondschool 
aan de Raamstraat. Daar had ik vele 
vrienden, waarvan ik niet meer van 
naam kent, maar enkele heb ik nog 
wel onthouden. Ik zou niet weten 
of zij nog in leven zijn, maar zij die 
nog onder ons zijn zou ik nog graag 
contact willen hebben. Ik herinner 
me nog Jac. v.d. Ward, Willy Touw 
en Katrien de Niet. Ik hoop op reac-
ties uit uw lezerskring.

Joop Buiteman
jennyv@ziggo.nl
--------------------------------------------
Gesticht Groenesteyn 
Het laat mij maar niet los. Ook de 
laatste De Oud-Hagenaar van vorig 
jaar las ik in de stille hoop dat er 
misschien eens iets in zou staan 
over het ‘gesticht’ Groenesteyn aan 
de Loosduinseweg in Den Haag. 
Helaas werd deze benaming m.i. ten 
onrechte toegepast in de jaren 1942-
1943. Ik ben nu zelf 76 jaar en denk 
regelmatig terug aan deze beroerde 
tijd. Met mijn ouders bracht ik in 
die tijd regelmatig een bezoek aan 
mijn neef Jopie Bos, die verbleef in 
Groenesteyn. Waarom hij daar was 
is mij nooit duidelijk geworden. 
Ik herinner mij at er een ijzeren 
discipline heerste in et gesticht. Mijn 
neef was kennelijk muzikaal, want 
ik heb een foto in mijn bezit waar 
hij op staat met medemuzikanten en 
twee paters. Het mooist zou zijn om 
hem nog eens te ontmoeten, als hij 
nog leeft. Maar ik zou ook zeer blij 
zijn als iemand eens wat meer over 
Groenesteyn zou willen schrijven.

Willem Taffijn
wimtaffijn@hetnet.nl

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.

Een Haags gevoel 
met een broodje ei!
Het is erg druk in de lunchroom van Maison de 
Bonneterie. Even bijkomen met een kop koffie 
en wat er bij. Het is zaterdagmiddag en ik doe 
een rondje binnenstad Den Haag om een Haags 
gevoel te krijgen. Ik kijk over de rand naar 
beneden en zie de deftigheid rondscharrelen bij 
de bakken handschoenen en overhemden. Dit 
zijn over het algemeen niet de Hagenezen maar 
de Hagenaars die hier hun inkopen doen.

Na deze koffiepauze loop ik de Hoogstraat in 
en ga ik even naar binnen bij Dungelmans, 
de slager bij uitnemendheid. Een Koninklijk 
filiaal vol met echte Haagse leverworst en geweldige gehaktballen. Iedereen is welkom maar de meerderheid is hier 
zeer netjes: lange overjassen en dames met laarsjes. De gehaktballen blijven hetzelfde. Heerlijk! Even verderop staat 
het Paleis Noordeinde. De standaard is er af dus de Koningin is niet thuis. De grote ronde bank om de mooie statige 
boom is vol. Vroeger kon je hier je postzegels ruilen. Is dit Haags of niet soms? Ik loop even de Heulstraat in en kom 
bij Sigarenmagazijn de Graaff. De oudste tabakswinkel van Den Haag. Ook de statigste. Niet alleen sigaren maar ook 
pure chocoladetabletten. Ja, en dan loop je op het Buitenhof en Kneuterdijk en ga je recht door naar de Gevangenpoort. 
Daar werd je rond 1700 gemarteld en gevierendeeld. Je moest dan wel iets vreselijks hebben gedaan. Dat is logisch! 
Jammer dat daar vlak bij Caminada is verdwenen, de klassieke muziekzaak van Den Haag. Ik had daar graag even naar 
binnengelopen. Maar helaas. Dan maar naar de passage. Drie grote armen die je binnenloodsen met regenachtig weer. 
Kijk in de etalage van de Passage! Heel veel Haagse dingen die bijna niet meer elders verkocht worden. Op loopafstand 
van deze winkelpromenade staat de Grote Kerk. Leuk om deze even in te gaan voor een rondleiding of gewoonweg een 
bezichtiging. Wanneer we er uitkomen kijkt de Haagse Ooievaar van veertig meter hoog naar beneden en knipoogt naar 
mij.

Was dit nou niet een echt Haags gevoel ? Ja, zelfs zo Haags dat ik er voor vandaag mijn buik vol van heb! Even nog 
naar Florencia. Een bakkie koffie dat altijd nog steeds hetzelfde smaakt dan vroeger en waar niemand het recept van 
weet. Ik neem er een broodje ei bij! Met de HTM ga ik weer naar huis. Ja, ik voel mij toch wel zeker een echte Hage-
naar!

Peter Willemse
Den Haag
wilbo@casema.nl

- Ruilen bij de ‘postzegelboom’ in de Paleisstraat (Foto 1987: H. Degen) -

- Groenesteyn -



De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 12 januari 2010 Pagina 

Meneer Bennik

 In het Museum voor Communicatie 
is nu een expositie te zien over zijn 
werk. Een persoonlijke en bijzondere 
collectie, nooit eerder vertoond en 
te bezoeken tot en met 11 april april 
2010.
In de expositie staat Oxenaars werk 
voor De Nederlandsche Bank en 
PTT centraal. Voor beide maakte hij 
eigenzinnige ontwerpen en bouwde 
hij aan een langdurige, hechte relatie. 

De afdeling Kunst en Vormgeving van 
PTT stond tot 1994 onder zijn leiding. 
Oxenaar gaf ontwerpers veel vrijheid 
en moedigde het experiment aan. 

e gewaagd
Voor De Nederlandsche Bank ontwierp 
Oxenaar tussen 1965 en 1986 zijn 
spraakmakende bankbiljetten, zoals 
de Snip, de Vuurtoren en de Zonne-
bloem. Het verdwijnen van de gulden 

betekende tevens het einde van de door 
velen gewaardeerde geldvormgeving. 
Oxenaar had voordat de euro werd 
ingevoerd wel ontwerpvoorstellen 
ingediend voor de nieuwe biljetten, 
maar de Europese bank vond ze te 
gewaagd. Hiermee was het vooruit-
zicht om vernieuwende Nederlandse 
vormgeving op Europese schaal toe te 
passen, helaas verdwenen.

Schetsen en ontwerpen
‘Alles van Waarde’ toont niet alleen 
alle postzegels en de (echte!) bankbil-
jetten die Oxenaar ontwierp. Ook de 
bijbehorende schetsen en ontwerpen 
zijn te zien, inclusief zijn voorstellen 
voor de eurobiljetten. De combinatie 

van deze objecten, gevat in de bredere 
context van Oxenaars werk, maakt van 
de tentoonstelling een echte ontmoe-
ting met een groot meester.
Deze tentoonstelling kwam mede 
tot stand dankzij bruiklenen van het 
Nederlands Archief Grafisch Ontwer-
pers (NAGO), het Geldmuseum en de 
Nederlandsche Bank. 
Het Museum voor Communicatie, 
aan de Zeestraat 82, is op dinsdag tot 
en met vrijdag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur; op zaterdag, zondag en op 
feestdagen gaat het museum pas open 
om 12.00 uur.
De toegangsprijs van het museum 
bedraagt voor volwassenen  7,50 en 
voor 65-plussers  6,-.

ooie guldenbil etten als de snip  vuurtoren en onnebloem 

otje enaar  ont er er 
van lles van aarde
Grafisch ontwerper Oot e O enaar verwierf grote be endheid 
met i n ontwerpen voor Nederlandse ban bil etten en post-
egels. Oo  gaf hi  lange ti d op overtuigende wi e leiding 

aan de unst- en vormgevingsafdeling van de P . Hierdoor 
leverde O enaar een belangri e bi drage aan de opbloei 
van het Nederlandse design limaat. 

Samen met het CKC en de Volksuni-
versiteit heeft Bibliotheek Zoetermeer 
de Schrijversschool Zoetermeer 
opgericht. Uit onderzoek blijkt dat 
een groot aantal Nederlanders zich 
bezighoudt met schrijven. Ze houden 
dagboeken bij, schrijven gedichten 
of wagen zich aan korte verhalen. De 
Schrijversschool Zoetermeer biedt 
vanaf nu op verschillende manieren 
gelegenheid om met schrijven bezig 
te zijn, onder begeleiding van een 
docent, of met een gerichte opdracht.
In het voorjaar van 2010 biedt het 
CKC een cursus aan waar deelnemers 
kunnen kennismaken met verschil-
lende vormen van Creatief Schrijven. 
De volksuniversiteit begint in die-
zelfde periode met een langer durende 
cursus Levensverhalen Schrijven. De 
bibliotheek schrijft tweemaal per jaar 
een schrijfwedstrijd uit, waar cursisten 
van CKC en Volksuniversiteit maar 
ook individuele Zoetermeerders een 
inzending voor kunnen schrijven.

Info en aanmelden 
De oprichting van de Schrijversschool 
Zoetermeer komt voor de drie deelne-
mende organisaties op een goed mo-
ment. Zowel het CKC, de Volksuni-
versiteit als Bibliotheek Zoetermeer 
speelden al langer met de gedachte om 
‘iets met schrijven’ te doen. In deze 
samenwerkingsvorm kan elke organi-
satie precies dat doen wat past binnen 
de eigen activiteiten. Heeft u zin en 
tijd om creatief aan de slag te gaan 
met schrijven, kijk dan op de website 
van het CKC, de Volksuniversiteit of 
de bibliotheek voor meer informatie 
en de diverse mogelijkheden.  

De gezamenlijke ouderenbonden orga-
niseren op 18 januari 2010 een debat 
met gemeentelijke   politieke partijen, 
waarvoor diverse lijsttrekkers, waaron-
der de  PVV zijn uitgenodigd. Centraal 
staan de standpunten van de politieke 
partijen met betrekking tot het ge-

meentelijk seniorenbeleid.

Belangrijke punten die aan de orde 
komen zijn:
- Woon- en woonomgeving
- Welzijn
- Mobiliteit

- Zorg
- Maatschappelijke participatie

Plaats; Christus Triumfatorkerk, Juli-
ana van Stolberglaan  154 Den Haag 
(hoek aan van N.O. Indi ). Aanvangs-
tijd 14.00 . Zaal open 13.30 uur

Openbaar debat op  anuari: 
Haagse gemeentepolitie  en belangen van ouderen

ame Caf  deren ontde en et gamen
‘Gamen’ ook iets voor ouderen? 
Jazeker. Steeds meer ouderen boven 
de 50 vinden hun weg naar spel-
letjes spelen op een gameconsole, 
zoals de Wii, box, Playstation of 
Nintendo DS. Gamen is een bezigheid 
voor iedereen, van jong tot oud. Uit 
onderzoek blijkt zelfs dat 75  van de 
ondervraagde ouderen een spelcom-
puter thuis heeft, waarop zij allerlei 
brainspellen en bewegingsgames 
spelen, en op de gewone computer 
ook kaart- en puzzelspelletjes. Biblio-
theek Zoetermeer maakt het nu voor 

de groep ouderen die gamen nog niet 
ontdekt hebben, mogelijk om maan-
delijks deel te nemen aan Game Caf , 
in de Hoofdbibliotheek. 

Introductie
Terwijl de bibliotheek voor anderen 
nog gesloten is, wordt u ingewijd in 
de geheimen van de Nintendo DS, 
de box, de Playstation en verschil-
lende games op de gewone computer. 
Vrijwilligers leggen u uit hoe u de 
toetsen, de muis, de consoles en de 
knopjes moet bedienen. Uiteraard is 

er koffie en thee om tussendoor uit te 
blazen. En wanneer u wat behendiger 
bent kunt u zelfs de strijd aangaan 
met andere gamers in het caf . 
U zult merken dat gamen niet al-
leen uw behendigheid vergroot en 
u mentaal actief houdt, maar ook 
uw fantasie prikkelt en lichame-
lijke conditie op peil houdt met de 
diverse educatieve en actiespellen 
en sport- en bewegingsgames die er 
zijn. Bovendien: samenspelen is d  
manier om anderen te ontmoeten. En 
als u met al die knopjes en apparatuur 
spelenderwijs leert werken, bent u 
vanzelf ook weer handiger in andere 

handelingen met digitale apparaten!

El e maand
Ouderen zijn iedere tweede woens-
dagochtend van de maand van 9.15 
tot 10.30 uur welkom om te gamen 
in Webstek, het internetcaf  in de 
Hoofdbibliotheek op het Stadhuis-
plein 2. Het eerste Game Caf  vindt 
plaats op 13 januari 2010. De biblio-
theek is dan nog gesloten maar de 
hoofdingang gaat om 9.15 uur even 
open voor bezoekers aan het Game 
Caf . Deelname is 1,50 voor leden 
en houders van een vrijwilligerspas 
en 2,50 voor niet-leden.

Opgericht: 
Schri versschool 

oetermeer
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in 2010

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-

Met dank voor uw bezoek in 2009

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 

gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement 

“Beslist de moeite waard”

Last minute € 110,- p.p.

5-daags fi etsarrangement 

“De paden op de lanen in”

vanaf € 250,- p.p.

5-daagse midweek 

“Klaverjas-Bridge reis”

vanaf € 315,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan 
de rand van het Nationaal Park het 

Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift 

aanwezig, sfeervolle zalen bieden u 
een riant onderkomen.

1970 - 2010

jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en

individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele

mogelijkheden

kijk op onze site

Voor informatie of reservering

Vaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 

“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.

Kortingsbon en voor-

waarden op aanvraag 

verkrijgbaar

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010

11 dagen uit en thuis

Saffier is de organisatie voor wonen, 
services, welzijn en zorg 

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

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

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

WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1
2547 JG Den Haag
tel. 070 448 7000

www.saffier-haaglanden.nl

CoornhertCentrum
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

 525 medewerkers
 zorghotel/wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

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

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

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

Goetzee DELA is gespecialiseerd in de 

complete verzorging van begrafenissen 

en crematies. Met ruim 100 jaar ervaring 

en een team van betrokken medewerkers 

kunnen we iedere uitvaart in stijl en met 

aandacht verzorgen.

Rouwcentrum ’t Clingendaelhuys

Benoordenhoutseweg 279

2596 BJ ’s-Gravenhage

t (070) 324 00 77

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA

vertrouwde uitvaartzorg 
in uw regio



Het was in die tijd dat mijn vader voor 
zichzelf begon en vond dat ik het vak 
ook wel bij hem kon leren. Hij kreeg 
het voor elkaar om mij op school te 
houden zodat ik ook bij hem, net als 
in het leerlingstelsel, 4 dagen werkte 
en 1 dag naar school bleef gaan. Bij de 
particuliere straatmakers was er geen 
sprake van een schaftkeet. Nee, wij 
waren afhankelijk van de koffietent. 
Gelukkig waren er in Den Haag zat van 
deze tenten, zodat er altijd wel eentje 
in de buurt was waar je werkte. Den 
Haag was tamelijk uniek wat de z’n 
hoeveelheid koffietenten betrof. Elke 
ochtend werd er verzameld bij ‘Kof-
fiehuis Chris’ in de Boekhorststraat, het 
was  tevens een cafetaria, zodat ik er ’s 
avonds nogal eens te vinden was.
In die koffietenten kwam van alles 
binnen, straatmakers, tegelzetters, 
schilders, metselaars en mensen van 
de Gemeentereiniging, die allemaal na 
het drinken van een bakkie en het lezen 
van een krantje aan de arbeid gingen. 
Ook kwamen er mensen die nacht-
dienst hadden gehad en er even een 
pilsje kwamen pakken, een vreemde 
gewaarwording zo vroeg in de ochtend.

Herman Overdevest
Bij werkzaamheden aan de Neherkade 
kwamen we in het koffiehuisje van 
Herman Overdevest dat aan de Caland-
brug stond. Dat was maar een piepklein 
hokje waar naar mijn herinnering maar 
een stuk of vijf klanten in konden. 
Herman zelf was redelijk gezet en nam 
de meeste ruimte in beslag. Als er meer 
mensen kwamen schoof je gewoon 
wat op om ruimte te maken. Herman 

verkocht een heerlijk kopje koffie met 
eventueel een gevulde koek, een roze 
koek of een hemelreikie. Ik zou niet 
meer weten wat een kopje koffie kostte 
maar dat zal niet meer dan 25 cent zijn 
geweest in die tijd.
Omdat je in de straatmakerij veel 
energie verbruikte, kreeg je van thuis 
veel boterhammen mee. Ik kreeg elke 
dag 26 boterhammen mee, hoewel er 
daar maar een paar van waren belegd. 
Voor de rest werd een zak bruine suiker 
of hagelslag meegegeven. Het kwam 
regelmatig voor dat het brood in de 
eerste schaft om 9 uur al op was, zodat 
ik voor tussen de middag niets meer 
had. De koffietent bracht dan uitkomst. 
Want daar hadden ze altijd wel een 
lekker balletje gehakt, in Den Haag 
‘beschuitstuiter’. Met mayonaise.

Piet en de labrador
De lekkerste balletjes, herinner ik mij, 
kreeg je bij Piet, die ook een piepklein 
koffietentje had, in de Perenstraat. 
Omdat wij de gehele Tomatenstraat 
moesten herstraten hebben we een hele 
tijd bij ‘PerenPiet’ koffie gedronken 
en balletjes verorberd. Piet was een 
gezette Groninger met een jacht-
hoedje op, inclusief veer, die heer en 
meester was achter zijn toonbankje. 

Ook daar kwam een bont gezelschap 
over de vloer van reinigingsmensen, 
straatmakers en andere bouwvakkers. 
In Piet’s tent liep ook altijd een goed 
gedresseerde labrador rond, die van 
niemand iets aanpakte, tenzij Piet met 
z’n hoofd knikte. Dan was je geheid je 
gehaktbal kwijt. Bij Piet ging het altijd 
van Balletje m’n jong, brood en spek 
erbij m’n jong?  En steevast kwam dan 
het antwoord: Geen brood erbij Piet, 
want dat zit er al in. En het zuur hoeft 
er ook niet bij want dat krijgen we 
daarna wel .
Ook een steeds terugkerende grap bij 
Piet was het doorgeven van de fles 
melk. Piet schonk een kopje koffie met 
zo nodig een scheutje koffiemelk er in, 
om de melk warm te houden had hij de 
fles in een melkkoker staan. Als je dan 
als vreemde te dicht bij zijn toonbankje 
zat kreeg je steevast de vraag of je de 
melk even door wilde geven, met alle 
gevolgen van dien.

Ik heb daar ook nog een geval meege-
maakt dat ik vroeg aan Piet of ik even 
mocht bellen om wat zand te bestel-
len – zonder dat kun je je werk als 
straatmaker immers niet doen. Achter 
hangt de telefoon m’n jong,  was zijn 
antwoord. Ik zoeken en zoeken in het 
piepkleine keukentje, maar waar ik 
ook zocht: geen telefoon. Ik hoorde 
binnen wel iedereen lachen, dus wist 
ik dat ik in de maling was genomen. 
Toen ik weer binnen kwam vroeg Piet: 
Is het gelukt m’n jong?  Waarop ik 

beschaamd loog dat ik ‘geen gehoor 
kreeg’. De hele tent lag in een deuk, 
maar ik bleek niet de eerste te zijn die 
vergeefs naar de telefoon had gezocht.

Geplette ballet es
Ook een bijzondere koffietent zat in 
de Balistraat. Daar was het tussen 9:00 
en 9:30 uur en van 12:30 tot 13:00 uur 
eveneens een gedrang van jewelste. 

Ook hier stond de bal gehakt in hoog 
aanzien, zij het niet in ‘stuiterformaat’. 
De ballen in de Balistraat waren van 
klantvriendelijk geplette vorm, zodat 
ze beter tussen de boterhammen pasten. 
Deze koffietent bestaat volgens mij nog 
steeds.
Koffiehuis Carla aan de Lijnbaan was 
ook een drukbezochte tent waar we in 
de jaren ’60 vaak waren te vinden. Bij 
Carla liep een vrouw te bedienen die 
een enorme hekel had aan pijprokers, 
vooral de tabak die zo naar caramel 
rook haatte ze. Iemand die het lef had 
om een pijp op te steken in haar zaak 
kon  la minute vertrekken zonder 
aanziens des persoon. Nou waren wij 
wel in voor een geintje, dus kochten we 
een pakje pijptabak en rolden daar een 
shaggie van. Toen waren de rapen gaar! 
Ze rook die tabak die ze zo goor vond, 
maar zag niemand zitten met een pijp. 
Op het moment dat ze het door kreeg 
volgde er een enorme scheldpartij, 
waarna het geval toch weer lachend 
werd afgedaan.

Andere tenten
Er werd ook veel koffie gedronken bij 
Florencia in de Torenstraat, wat heden 
ten dage nog steeds een drukbezocht 
punt is, niet alleen voor een ijsje. 
Verder had je koffietenten op de Lange 
Beestenmarkt, aan het Westeinde, de 
Schenkkade en verder op bijna elke 
straathoek van Morgenstond, Moerwijk 
en Mariahoeve. De koffietenten in die 
laatste drie wijken zijn overgebleven 
van de Haagse stadsuitbreiding in de 
jaren ‘50 en ‘60.
Een koffiehuis waar ik ook regelmatig 
kwam was dat van Louis van Breu-
kelen, die in een oud pakhuis aan de 
Lulofstraat een prima tent had. Het was 
daar altijd een gezellige boel met heel 
veel bouwvakkers en postsorteerders 
van de PTT die uit de nachtdienst kwa-
men. Later heeft Louis het koffiehuis 
aan het Statenplein overgenomen, waar 
hij ook nog jaren een enorme aanloop 
had. Tijdens het North Sea Jazzfestival 
kwamen er veel artiesten bij Louis een 
kopje koffie en een broodje nuttigen.
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Als telg van een straatma ersfamilie in Den Haag was i  
natuurli  voorbestemd om oo  straatma er te worden. In 

 was het o ver  na al vaa  met m’n vader mee geweest 
te i n ging i  als leerling straatma er bi  de Gemeente Den 
Haag wer en. I  wam in het leerlingstelsel waarbi  e  
dagen pra ti  en  dag theorie moest volgen. i n eerste 
wer  was de Van ennepweg waar we de trottoirs met ri n-
steent es moesten bestraten. Als leerling van de Gemeente 
Den Haag had e de beschi ing over een deugdeli e eet-
wagen waar de leermeester  een Plugge   er voor orgde 
dat er offie of thee laarstond in de schaftti den.

- o e uis De aa  in et oude onder omen aan et alandplein (Foto 1978: .G. emp ). -

Beschuitstuiter met mayo’  als de  boterhammen van thuis op waren

Haagse offie i en ielden je
als straatma er jr  o  de nie n 

offieboot De aa
heeft lobby’ nodig
Sommige cultuurmonumenten  van 
Den Haag zit het niet mee. Het kleine 
koffietentje van Herman Overdevest 
uit het verhaal hiernaast moest destijds 
bij de herinrichting van de Neherkade 
verdwijnen. Herman vond voor een paar 
jaar soelaas 50 meter verderop, waar hij 
ruimte kon huren van de firma Heijdra. 
Maar als echte ondernemer bedacht hij 
een creatieve betere oplossing, hij vroeg 
vergunning aan om bij de Laakbrug 
een betonnen casco in het water te 
laten bouwen, waarop een schitterende 
koffieboot  verrees. Een prachtig ding, 

dat er nog steeds ligt, goed bezocht in 
z n oude functie, maar ook beschikbaar 
voor veel meer, als feesten en partijen. 
In 1980 kreeg ik een baan als leermees-
ter in Amsterdam, waar ik twintig jaar 
in allerlei verwante functies ben blijven 
werken. Traditioneel bleef ik echter elke 
werkdag om 5:30 uur een kopje koffie 
drinken en een krant lezen, afwisselend 
in Herman’s nieuwe zaak en bij Louis 
van Breukelen in diens koffiehuis 
‘Onder Ons’.
Toen Herman het met het stijgen der 
jaren wat kalmer aan ging doen, kwam 
ook zijn zoon Jos op de koffieboot wer-
ken. Soepeltjes ging dat aanvankelijk 
niet, want Jos deed volgens mij in de 
ogen van z’n pa aanvankelijk alles ver-
keerd. Misschien had dat ook z’n goede 
kant, want Jos doet het al weer jaren, nu 
op eigen gezag, meer dan perfect. De 
klant is er keizer. Lang wachten is er 
niet bij, slagroom bij de koffie wel.
Maar door een inmiddels weer nieuw 
bestemmingsplan is er thans ontij op De 
Laak. De koffieboot van Overdevest zou 
moeten verdwijnen. Net als de er vlakbij 
gelegen ‘Coffeeshop’, ook op een boot 
– maar dat is m.i. een heel andere koffie. 
Jos Overdevest en zijn echte Haagse 
koffieboot moeten daar niet de dupe van 
worden. Ik hoop dat er lezers zijn met 
wat invloed die daar een stokje voor 
kunnen steken, opdat we nog lang, zij 
het misschien een stuk verderop, dit 
stukje Haagse koffiehuishistorie kunnen 
verder beleven!

o n oproep  voegt de redactie van De 
ud-Hagenaar er aan toe  is vaker met 

succesvol rersultaat gedaan. De geliefde 
haringtent van artin Buutveld bij de 
ingang van Het Binnenhof is destijds 
bij de bouw van het nieuwe Tweede Ka-
mergebouw ook door lobby  gered en 
een paar honderd meter verder aan een 
nieuwe stek geholpen. ijn de broodno-
dige beschuitstuiters  voor straatma-
kers van minder belang dan haringkies 
voor parlementariers  

Jan Kaffa
kaffa001@kpnmail.nl

- an boord an o e uis De aa  (Foto 198 : 
ieu sblad u). -

- ud o e uis aan de en ade-

- Haagse stratenma ers in 19  aan et er  in 
de an ra elstraat.-

- Haagse stratenma ers in 19 8 aan et 
er  op de oe  an de artellaan en de 

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

Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de Wa-
genstraat, middenin het centrum van Den Haag. 
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn 111 woningen en er is een grote daktuin. 
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren.

Schermerhage is gelegen aan de Schermerstraat. 
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk 
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de 
hoek, in de Betje Wolffstraat. Het wooncentrum 
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 70 m2
verdeelt over drie etages

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

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

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

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Deze week:

 oo  et a t e e n e , e e a te t en t en en 
mee  o amma n o mat e  e t e t o  e ton ne n

-advertentie-

Deze week:

Radio West Sport blijft op zaterdag
et sportprogramma van adio West

op zaterdagmiddag blijft bestaan. De
oofdredactie besloot adio West port 

te and aven op verzoe  van luisteraars
en regionale voetbalclubs.

Radio West Sport doet sinds jaar en dag
live verslag van de verrichtingen van de
vele regionale clubs. Liefhebbers van
topamateurvoetbal blijken het nieuws
van de regionale sportvelden echter
steeds meer te volgen via televisie en 

internet. TV West Sport en de sportpagina’s op Westonline.nl trekken dan ook steeds meer 
publiek. Radio West stopt daarom met het sportprograma op zondag. Maar, op verzoek van 
vele luisteraars en clubs, blijft de zaterdagse editie van Radio West Sport bestaan. Zo zijn de 
ontwikkelingen in de zaterdagse voetbalcompetities ook in 2010 live te volgen via 89.3 FM.

Sport op West
Radio West Sport is elke zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur te horen op 89.3 FM. Diezelfde 
avond brengt TV West Sport een samenvatting van de belangrijkste wedstrijden van die 
dag. Natuurlijk zijn ook in 2010 alle grote sportevenementen én alle wedstrijden van ADO 
Den Haag te volgen via 89.3 FM. Het laatste sportnieuws is dagelijks te horen in de nieuws-
programma’s op Radio West en TV West. Actuele sportberichten en alle voetbaluitslagen 
zijn ook te vinden op de sportpagina’s van Westonline.nl.

Jij bent zo! over tienerouders
Zijn jonge moeders allemaal sletten? Een puber die 
een kind moet opvoeden, kan dat wel? In het TV 
West-programma Jij bent zo! confronteert Johan 
Overdevest de kijkers, maar ook zichzelf, met hun 
vooroordelen tegen mensen die afwijken. Komende 
zondag gaat Johan op zoek het verhaal van  tienerou-
ders en praat onder anderen met Diane. Ze kreeg haar 
eerste kind toen ze vijftien was en heeft er inmiddels drie. 
Ook de christelijke Hannah is tienermoeder. Zij vertelt 
hoe het is om op zestienjarige leeftijd zwanger te raken. 
Ook haar ouders komen aan het woord. Koen is jonge 
vader, maar ziet zijn kindje nauwelijks. Jij bent zo! is ko-
mende zondag te zien op TV West. Eerdere afleverin-
gen zijn terug te zien op internet: www.westonline.nl. 

Maandag in Nachtegaal en Zonen
Akkie komt thuis uit het ziekenhuis en doet 
alsof hem niks mankeert. Sjon neemt een dagje

 de zorg voor de kinderen op zich, maar dat 
blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Sem-
mie heeft een sollicitatiegesprek. De broers Sjon 
en Steef ontdekken dat het met het familiebe-
drijf minder goed gaat als ze hadden gedacht.

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal

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

Zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport op zaterdag

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op zondag
Jij Bent Zo!
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Buitenwezen
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

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

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

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



Eind 1966 besloten enkele jonge-
ren een protestdemonstratie tegen 
deze oorlog te gaan organiseren, die 
duidelijk op zou vallen. De mees-
ten kwamen uit groeperingen als de 
Pacifistisch Socialistische Jongeren 
Werkgroepen (PSJW) en de Socialisti-
sche Jeugd (SJ). Gedacht werd aan een 
protestmars, die drie dagen zou duren. 
Deze mars begon in Rotterdam en via 
Den Haag en Haarlem zou aangesloten 
worden op de grote demonstratie in 
Amsterdam.  
U zult begrijpen, dat ik me hier wil 
beperken tot dat deel, dat in Den Haag 
plaats vond.
Op zaterdag 25 maart 1967 trok een 
stoet van enkele honderden de-
monstranten via de Rijswijk-
seweg Den Haag binnen. 
Tot dan toe verliep alles 
– ook volgens de 
politie – naar wens. 
Er liep een agent 
met z’n fiets aan 
de hand voor 
de stoet uit 
en dat werkte 
kennelijk. 
Bij de grens 
met Den Haag 
aangekomen 
werd de sfeer 
grimmiger. Dit 
zal ongetwijfeld te 
maken hebben gehad 
met het feit, dat er vele 
ambassades in onze stad 
gehuisvest zijn, waaronder 
die van de Verenigde Staten van 
Amerika. Agenten te paard drongen 
de stoet naar de kant en n van hen 
vroeg aan een bekende Hagenaar, Ton 
Venselaar, waarom hij enkele dozen 
met eieren bij zich had. Ach, we 
lusten wel een eitje onderweg , of 
woorden van gelijke strekking waren 
het antwoord. Deze agent zal zich wel 
voor z’n kop hebben geslagen, want 

die (rauwe) eieren werden later tegen 
de glazen deuren van de Amerikaanse 
ambassade gegooid.

Gaten in het doe
Via de binnenstad ging de stoet naar 
de Houtrusthallen, waar gegeten en 
geslapen werd . U moet zich overigens 
wel realiseren, dat het organiseren van 
zo’n driedaagse demonstratie geen 
kleinigheid is. Zo werd er een enorm 
spandoek meegezeuld en dat is op zich 
al een aardige klus. Toen dit spandoek 

klaar was, probeerde men met enkele 
mensen of hier mee te lopen viel. 
Helaas, men kwam geen meter vooruit. 

Een kenner adviseerde er gaten in te 
maken, zodat de wind er door kon 
en dit werkte uitstekend. Er moest 

voor honderden slaapplaatsen worden 
gezorgd, de deelnemers kregen uiter-
aard eten en drinken, ook onderweg en 
’s avonds moesten de mensen worden 
vermaakt. Dit laatste gebeurde in de 
Drie Stoepen op de Prinsegracht, waar 
mensen als Simon Vinkenoog, Bou-
dewijn de Groot en Hans Wesseling 
optraden. 
Aanvankelijk was het de bedoeling 
om als n groep de volgende morgen 
richting Wassenaar te gaan. In verband 
met de zondagsrust werd op het laatste 
moment duidelijk gemaakt dat dit niet 
de bedoeling was. De politie bepaalde 
dat men in groepjes van een man/
vrouw of twintig met een tussentijd 
van enkele minuten kon vertrekken. 
Hier kwamen bezwaren tegen, maar 
daar werd niet naar geluisterd. Afge-

sproken werd om op het Malieveld 
te hergroeperen. En zoals in die tijd 
gebruikelijk was, gingen de eerste 
groepen aldaar op de grond zitten, 
wachtend tot de anderen zouden 
aansluiten. Een sit-down staking heette 
dat.

Olifanten van Boltini
Nu wilde het geval, dat het 

circus van Toni Boltini 
neergestreken was 

op het Malieveld. 
Men ging dan ook 

voor de hekken 
van dit circus 
zitten. Erg lang 
heeft dit niet 
geduurd. Toni 
kwam op het 
luisterrijke idee 
om zijn olifan-

ten uit te laten. 
Dat wil zeggen, 

dat enkele olifanten 
achter elkaar langs 

het hek gingen lopen. 
Dat de sit-down staking 

hiermee be indigd was moge 
duidelijk zijn. En al is hier of-

ficieel tegen geprotesteerd, een lid van 
de gemeenteraad, de PSP’er Bot heeft 
dit onder andere gedaan; veel bezwaar 
was er niet tegen die olifanten. Het 
voornaamste doel van zo’n demon-
stratie is immers zoveel mogelijk 
publiciteit zien te halen en dat lukte op 
die manier aardig. De vraag of de de-
monstranten gevaar liepen tijdens die 
ludieke actie zoals dat toen genoemd 
werd, werd door Toni ontkent. Hij 
stelde:  dat een olifant nooit op een 
mens of obstakel zou trappen, want als 
hij iets aan de zachte zool van zijn voet 
voelt, tilt hij onmiddellijk zijn poot 
op.  Een hele geruststelling.   
Vervolgens is men als n groep 
richting Wassenaar gegaan en nadat 
de gemeentegrens overgestoken was, 
keerde de rust weer en zal ‘de politie’ 
een zucht van verlichting hebben 
geslaakt.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 
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Driedaagse AB Vietnam protestmars in maart 

oms grimmig maar oo  l die  

- n maart 19 8  een jaar later  ging  et er op et oernooi eld nog at grimmiger aan toe  bij 
een on rontatie tussen demonstranten pro en ontra de meri aanse politie  t.a. . ietnam 

(Foto: onsen eim). -

Als er n oorlog is  waartegen massaal geprotesteerd 
is  is het wel de oorlog in Vietnam. De e oorlog is in  
begonnen en in  ge indigd. Vanaf  namen de Ver-
enigde Staten van Ameri a deel aan de e oorlog en vanaf 
dat moment is er van een duideli e escalatie spra e. AB  
staat voor: Atomaire  Biologische en hemische wapens en 
oo  hier was men geen voorstander van.

- open met een demonstratiedoe  blee  nog een unst apart  
ze er met nog grotere e emplaren als deze. -

- oltini liet z’n oli anten een ommetje ma en om de demonstranten tot opstappen te be egen. -

E positie op thema 
pre-historische vis
In de Christus Triomfatorkerk aan de Laan 
van NOI 143 is van 9 januari tot en met 
27 februari een bijzondere expositie te 
bezoeken van kunstenares Mari lle van 
den Bergh. Zij maakt vederlichte objecten 
en installaties van Chinees rijstpapier 
op een frame van bamboe en pitriet. Het 
thema van de expositie is de Coelacanth, 
een pre-historische vis, die tot halverwege 
de vorige eeuw voornamelijk als fossiel 
gekend werd, tot er in 1938 een werd ge-
vangen in Zuid-Afrika. Uiteindelijk blijken 
deze levende fossielen op meer dan 250 
meter diepte te leven in rotsopeningen bij 
o.a. de Comoren. Mari lle van den Bergh 
vindt het fascinerend zoals tijd als begrip 
heeft opgehouden te bestaan bij dit dier, 
dat er nog net zo uit ziet als in de pre-
historie. De tijdspanne van een mensenle-
ven is volstrekt futiel naast het fenomeen 
Coelacanth. In evolutionair opzicht is de 
Coelacanth ook zeer uitzonderlijk. Het dier 
wordt namelijk niet in de stamboom van 
de vissen geplaatst, maar in een afsplitsing 
ervan; die van de longvissen, amfibie n en 
zoogdieren.

Tijdens de tentoonstelling van Mari lle van 
den Bergh wordt er op een groot scherm 
iedere week een aflevering uit de serie van 
de 10 geboden, eerder uitgezonden door de 
IKON, gepresenteerd.
Openingstijden: do  vr 12.00 - 14.00 uur, 
za 12.00 - 16.00 uur. Bezoek en activitei-
ten zijn gratis. 

Schri ven over 
i n Straat’

De Bibliotheek Zoetermeer heeft een 
interessante wedstrijd voor creatieve 
amateurschrijvers in Zoetermeer bedacht. 
Deze schrijfwedstrijd sluit aan bij de fo-
towedstrijd die op dit moment ook ‘loopt’ 
via de website www.verzinzoetermeer.nl. 
Beide wedstrijden draaien om het thema 
‘Mijn Straat’. Voor een fotowedstrijd is het 
thema ‘Mijn Straat’ zo breed dat het kan 
leiden tot detailopnames van gevelstenen 
of stoepen, maar ook portretten of land-
schapfotografie op kan leveren. Voor een 
schrijfwedstrijd brengt het thema ‘Mijn 
straat’ deelnemers waarschijnlijk op andere 
gedachten. Bijzondere buren, gedenkwaar-
dige voorvallen, mooie buurtvriendschap-
pen, spannende verwikkelingen, po tische 
observaties, puur woongenot of juist 
-irritatie  alles is mogelijk. Bibliotheek 

ot  februari
Zoetermeer roept iedereen die in Zoeter-
meer woont, op om zich door zijn of haar 
eigen straat te laten inspireren tot een 
gedicht of kort verhaal. Voor een gedicht 
gelden slechts enkele richtlijnen: de tekst 
moet in het Nederlands zijn, en niet meer 
dan een A4-tje beslaan. Voor een kort ver-
haal geldt een limiet van 2000 woorden.
Iedereen die mee wil doen aan deze 
schrijfwedstrijd, kan zijn tekst tot 28 
februari 2010 plaatsen op de website www.
verzinzoetermeer.nl. Om een bijdrage te 
kunnen plaatsen is het nodig om een eigen 
account aan te maken. Instructies hiervoor 
staan op de website, evenals de wedstrijd-
voorwaarden. In het voorjaar van 2010 zal 
een deskundige jury de beste inzendingen 
kiezen. Het winnende verhaal is goed voor 
een prijs.
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ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 260 6, 2502 A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en Plichten .

Sociale voor ieningen

Sollicitatieplicht of
vri willigerswer
Ik ben ontslagen om economische 
redenen. u zit ik in de WW. Ik sol-
liciteer minimaal twee keer per week  
maar gezien mijn leeftijd - bijna 63 
jaar - is het niet makkelijk aan nieuw 
werk te komen. ijn werkcoach van 
het W  wil nu dat ik  na een half 
jaar uitkering  vrijwilligerswerk ga 
doen. Kan men mij hiertoe verplich-
ten

Natuurlijk is het geen verplichting 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Uw 
werkcoach heeft u hierop misschien 
gewezen om, gezien uw leeftijd, 
geen zware sollicitatieplicht meer te 
hoeven hebben. Als u op die manier 
van uw sollicitatieplicht kunt afko-
men, is er misschien wel iets voor te 
zeggen. Bespreek het gewoon met uw 
werkcoach.

Erf- en schen ingsrecht

Ouders willen hun
oon onterven

Daar onze enige zoon ons al jaren 
niet meer kent  zijn wij van plan 
hem zoveel mogelijk te onterven. Wat 
overblijft  willen wij schenken aan 
een andere persoon of goed doel. 
Hoe kunnen we dit het beste vastleg-
gen

Als u uw zoon wilt onterven, moet 
u in een testament laten vastleggen 
dat hij - wat u betreft - niks na uw 
overlijden van uw nalatenschap mag 
krijgen. Hij zal dan zelf het initiatief 
moeten nemen om een beroep te doen 
op zijn legitieme portie, een wettelijk 
minimumdeel van een nalatenschap.
Uw zoon kan pas zijn wettelijk recht 
op een legitieme portie claimen op 
het moment dat de langstlevende 
is overleden. Laat u zich voor de 
rest ook goed voorlichten door een 
notaris.

weemaal vri stelling
schen ingsrecht

ijn eigen vader en schoonmoeder 
leven nog. ij willen ons  mijn man 
en ik  een belastingvrije schen-
king doen. ogen we die twee keer 
opstrijken

Ja. De jaarlijkse schenkingsvrijstel-
ling voor ouders aan (eigen) kinderen 
bedraagt in 2010  5000 per kind. 
Dat bedrag kan eenvoudig worden 
overgemaakt zonder belastingopgave. 
Pas als sprake is van de eenmalige 
vrijstelling van  24.000 (of  50.000 
voor aankoop van een huis of voor 
een studie) voor kinderen tussen de 
18 en 35 jaar, dan moet daarvoor aan-
gifte bij de Belastingdienst worden 
gedaan. Uw vader schenkt aan u en 
uw schoonmoeder schenkt aan haar 
eigen kind, uw partner dus.

Samenlevings westies

leindochter studeert
en omt inwonen

nze kleindochter gaat geneeskunde 

studeren in otterdam. ij woont 
thans bij onze zoon. Wij willen haar 
onze zolderkamer gratis ter beschik-
king stellen tijdens haar studie. ijn 
vraag is kan ik problemen krijgen 
met onze huursubsidie  ijn vrouw 
en ik hebben een W-uitkering.

Als uw kleindochter gewoon bij u 
komt logeren, is er helemaal niks aan 
de hand wat betreft uw huurtoeslag. 
Is haar vestigingsadres (vanwege 
studiefi nanciering) tevens uw woon-
adres, dan moet u op een wijzigings-
formulier  opgeven dat zij mede-
bewoner is. Als u haar gratis laat 
inwonen heeft dat waarschijnlijk ook 
geen gevolgen voor uw huurtoeslag. 
Kijk daarvoor op www.toeslagen.nl 
of vraag informatie bij de Belasting 
Telefoon op 0800 0534.

De wil om samen te
wonen is belangri er

ls 6 -jarige heb ik plannen te gaan 
samenwonen met een 63-jarige vrien-
din. ij werkt fulltime en heeft vaste 
inkomsten. ls ik bij haar intrek  gaat 

mijn W-pensioen voor alleen-
staanden achteruit  doordat zij een 
inkomen heeft. Deze achteruitgang 
bedraagt zo n  3600 bruto per jaar. 

ls zij komt te overlijden  zou ik een 
partnerpensioen van  4000 per jaar 
krijgen. Word ik dan weer voor de 

W als alleenstaande beschouwd

Natuurlijk. Daar heeft het nabestaan-
denpensioen niks mee van doen. 
U spreekt over het feit dat u erop 
‘achteruit’ gaat met uw AOW als u 
gaat samenwonen. Dat is eigenlijk 
niet het juiste woord, want u vormt 
samen met een partner met inkom-
sten n gezamenlijke huishouding. 
De wetgever gaat er namelijk vanuit 
dat iemand alleen in zijn huishouden 
duurder uit is dan wanneer partners 
samen de basiskosten kunnen ver-
delen. Het feit dat u en uw vriendin 
samen willen gaan wonen, moet ons 
inziens niet alleen afhangen van de 
fi nanci le gevolgen, maar vooral zijn 
gebaseerd op de wil van beiden en de 
inschatting of beiden ook langdurig 
kunnen samenwonen.

De sociale uitkeringen en de tarieven in het belastingstelsel zijn per 1 januari 2010 weer aangepast. Speciaal voor de ouderen onder ons een opinie en de feiten. 
Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Na ware recessie valt ontwi eling oop racht mee

Samengevat is het eigenlijk al jaren 
zo dat mensen die niet-betaald werk 
verrichten (mensen met uitsluitend een 
uitkering en gepensioneerden die niets 
bij ‘schnabbelen’) in hun koopkracht 
vrijwel stil blijven staan. Soms zelfs 
iets erop achteruit gaan.
Daartegenover staat echter dat de 
mensen in de volle bloei van hun ar-
beidzame leven nog steeds jaar in jaar 
uit hun welvaart zien stijgen dankzij 
CAO-verhogingen en door schaal-
verbeteringen. Veelal mondjesmaat, 

sommigen fors. Maar wat heeft men te 
klagen na een van de zwaarste reces-
siejaren uit de naoorlogse geschiede-
nis?
We hebben het al eerder op deze plaats 
gesteld. De verschillen tussen ‘arm’ (de 
laagste inkomensgroepen), de massa 
(de middengroepen met pakweg een 
inkomen tussen de 20.000 en 40.000 
euro bruto per jaar) en de rijken (boven 
de 50.000 euro per persoon per jaar) 
worden jaarlijks stukje bij beetje 
groter.

Waarbij vooral zij aangetekend dat de 
partners bij wie beiden een inkomen uit 
arbeid hebben de welvaart optimaal is. 
Ook ontkomen we er niet aan wederom 
te constateren dat de ware armoedzaai-
ers (de zogenoemde minima) soms ook 
hun vervelende leefpositie te wijten 
hebben aan eigen schuld, doordat zij 
zich onverantwoord in de schulden 
hebben gestoken, omdat zij mee willen 
doen aan de ‘ratrace’ om (overbodige?) 
luxe te hebben.
Want waarom kan de ene alleenstaande 
oudere met alleen AOW en/of een 
heel klein aanvullend pensioentje wel 
redelijk rondkomen en zelfs nog kleine 
schenkingen doen aan de kinderen en/
of de kleinkinderen en komt de ander 
altijd tekort?

Feiten
Na deze inleidende beschietingen is het 
tijd ons tot de feiten in het nieuwe jaar 
te beperken. De belangrijkste uitkering 
voor ouderen is de AOW. Dat basis-
pensioen (tot 2020 krijgt men dat nog 
op 65-jarige leeftijd) is per 1 januari 
netto tussen de 2 en 5 euro per maand 
per persoon gestegen (voor de bruto 
bedragen zie bijgaand staatje).
Alle andere sociale uitkeringen (ANW, 
WW, WIA, WAO) zijn met vergelijk-
bare kleine bedragen verhoogd. De 
aan het minimumloon gekoppelde 
minimale basisuitkeringen (bijstand, 

IOAW en IOAZ) hebben soortgelijke 
stijgingen (per huishouding!) doorge-
maakt. Om een voorbeeld te geven, 
een alleenstaande met bijstand (van de 
sociale dienst in een gemeente) moet 
met circa 875 euro netto per maand 
zien rond te komen.
Het belangrijkste voordeel per 2010 
in het belastingstelsel zit – ironisch 
gesteld – in doodgaan van de rijkere 
mensen. De nieuwe successiewet per 
1 januari zorgt ervoor dat de tarieven 
voor erfgenamen soms fors omlaag 
gaan, de vrijstellingen voor partners 
en kinderen groter worden en ook het 
erven van een onderneming fi scaal v l 
gunstiger is geworden.
We zullen later hierop in deze rubriek 
terugkomen. Alvast een voorbeeld. Als 
een kind dit jaar 100.000 euro erft van 
een van zijn ouders, moet het daarvan 
circa 8100 euro aan de fi scus afstaan. 
Vorig jaar had hetzelfde (oudere) kind 

daarover ruim 1600 euro m r moeten 
afdragen. In sommige gevallen gaat 
men er verhoudingsgewijs nog veel 
meer op vooruit. Vooral in de groep 
‘overige verkrijgers’. Schenken aan 
kinderen en aan anderen is ook gunsti-
ger geworden.
De tarieven voor de inkomstenbelas-
ting zijn in 2010 bijgesteld met een 
infl atiecorrectie van 1,9 procent. Dat 
zal de meeste mensen niet zoveel zeg-
gen, maar het komt erop neer dat men 
door de waardevermindering van het 
geld ook niet nog eens meer belasting 
moet gaan betalen.
Tenslotte wijzen wij  – voor ouderen 
van onderschat groot belang  - op de 
extra fi scale beloning die men krijgt 
als men vanaf 62 jaar nog betaalde 
arbeid verricht. Deze zogenoemde 
‘doorwerkbonus’ kan maximaal 4679 
euro (op 64 jaar) bedragen.

De aanpassingen in het belastingstelsel en de leine 
verhogingen in de sociale uit eringen leiden ertoe dat voor de 
meeste ouderen het netto-in omen iets al sti gen. Afhan eli  
echter van de individuele situatie al men in oop racht gemid-
deld niet o gauw erop vooruitgaan  vaa  elfs achteruit  van-
wege de lichte sti ging van het pri speil  maar vooral vanwege 
de verhoging van de eigen vaste  maandeli se bi drage aan 
het ie te ostenstelsel.

  Bruto per maand  Bruto vakantie   
   uitkering per maand
Gehuwden   732,84   40,69
Gehuwden met maximale toeslag 
(partner jonger dan 65 jaar)   1431,42   81,38

Maximale toeslag   698,58
Ongehuwden   1052,23  56,97
Ongehuwd met kind tot 18 jaar   1323,92  73,27

De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. 
Bron: ministerie van ociale aken en Werkgelegenheid.
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NIEU S:

Alles toegan eli
Ruim 2,5 miljoen Nederlanders 
zijn ouder dan 65 jaar of hebben 
een beperking. Vooral uitgaans-
gelegenheden en de openbare 
ruimte zijn slecht toegankelijk. 
40  van de bedrijven wil in-
vesteren in verbetering van die 
toegankelijkheid. Staatssecretaris 
Bussemaker van VWS lanceerde 
daarom onlangs in Zoetermeer 
het informatiepunt ‘AllesToe-
gankelijk’ om de bewustwording 
rond toegankelijke producten en 
diensten in Nederland te vergro-
ten. Iedereen die iets wil melden 
over toegankelijkheid kan hier 
terecht.
Op de internetsite

a e toe an e n   wordt 
alle informatie over toegankelijk-
heid gebundeld en worden goede 
voorbeelden getoond, zoals het 
Cobra Museum in Amsterdam, 
het meest toegankelijke museum 
van Nederland. Andere voor-
beelden op de website zijn de 
kaartenwaaier ’10 tips voor een 
toegankelijke horeca’, een geza-
menlijk initiatief van de gemeente 
Amersfoort en Koninklijke 
Horeca Nederland, en de menu-
kaart in braille. Iedereen kan zijn/
haar initiatief zelf toevoegen op 
de website

Subsidies voor  
ouderenactiviteit 
De gemeente Den Haag heeft 
ook dit jaar subsidies van maxi-
maal 250 euro beschikbaar voor 
Hagenaars die activiteiten voor 
ouderen organiseren. Vorig jaar 
dienden 164 clubs en vereni-
gingen hiervoor aanvragen in. 
Zij organiseerden activiteiten 
als zang, sport en biljarten. De 
gemeente vindt het belangrijk dat 
ouderen daardoor zo lang moge-
lijk actief en zelfstandig blijven. 
Wel moeten de activiteiten waar-
voor subsidie wordt aangevraagd 
aan een aantal criteria voldoen. 
Zo moeten er bijvoorbeeld mi-
nimaal twintig 65-plussers aan 
meedoen. De activiteiten moeten 
zijn gericht op ontspanning voor 
en ontwikkeling van ouderen. Ze 
moeten wekelijks of een aantal 
keren per jaar plaatsvinden, dus 
niet eenmalig. Hagenaars en 
ouderenorganisaties die al subsi-
die krijgen via andere regelingen, 
komen niet in aanmerking. Het 
aanvraagformulier is te krijgen bij 
de Dienst Onderwijs, Cultuur en 
Welzijn, Sector Volksgezondheid 
en Zorg, Afdeling Maatschap-
pelijke Zorg en Volksgezondheid, 
mevrouw A. Zuiderent, tel. (070) 
353 26 89. U kunt tot 30 septem-
ber 2010 een aanvraag indienen.

De winter is nu echt ingevallen. Die brengt voor velen ge elligheid en 
vertier mee  maar  e er de winter die we nu meema en   vaa  oo  
ongema en en gevaren. Vooral ouderen ri gen daar traditioneel mee 
van doen. 

www.cipo.org
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De drie belangrijkste zijn onderkoeling, 
vallen en koolmonoxidevergiftiging; en 
gelukkig is er aan alle drie iets te doen. 
Het Centraal Informatiepunt Ouderen 
(CIPO) geeft voorlichting en tips.

Onder oeling
Ouderen raken sneller onderkoeld dan 
anderen. Dat is gevaarlijk: onderkoeling 
kan bestaande aandoeningen en ziekten 
verergeren en zelfs dodelijk zijn. Ou-
deren lopen vooral gevaar als ze alleen 
wonen en weinig contacten hebben of 
als ze minder mobiel zijn.
 Onderkoeling is te herkennen aan 

een lage lichaamstemperatuur, rillen, 
bleekheid en een trage pols en adem-
haling.

 Zorg voor een juiste temperatuur: in 
de huiskamer 20 tot 24 graden en in 
de slaapkamer 20 graden. Onthoud 
daarbij dat een kleine warme kamer 
beter is (en gemakkelijker te verwar-
men) dan een grote tochtige kamer.

 Ga niet te dicht bij de verwarming 
zitten. Dat leidt tot te veel tempera-
tuursschommelingen.

 Zorg voor goede kleding en onder-
kleding, ook in bed. Een elektrische 

deken kan ’s winters goed van pas 
komen.

 Regelmatige beweging alsmede goed 
en regelmatig eten (elke paar uur 
iets) zijn sowieso goede gewoonten, 
maar bij koude zeker.

 Antidepressiva en kalmeringsmid-
delen be nvloeden het vermogen 
van het lichaam om op temperatuur 
te blijven. Ze vormen dus een extra 
risico.

oolmono idevergiftiging
Het is zo gewoon: de kachel vaker en 
langer aanhouden om de winterkou 
buiten te houden. Alleen ligt hierbij een 
berucht probleem op de loer: koolmo-
noxidevergiftiging. Gemiddeld worden 
elf Nederlanders per jaar het slachtoffer 
van deze onzichtbare sluipmoorde-
naar. Koolmonoxide ontstaat door een 
combinatie van een slecht werkend 
verwarmingsapparaat en onvoldoende 
ventilatie.
 Schakel bij koolmonoxidevergifti-

ging het toestel direct uit, zet ramen 
en deuren open, ga naar buiten en 
waarschuw brandweer en arts.

 Laat elk jaar uw gastoestellen contro-

leren en schoorstenen vegen.
 Zijn de vlammen geel of oranje (in 

plaats van blauw), laat het toestel dan 
controleren.

 Zorg voor een goede ventilatie.
 Laat een afvoer vanaf uw geiser 

aanbrengen.
 Hebt u een open verbrandingstoestel, 

plaats dan een koolmonoxidemelder.
De afdeling Leefomgeving van de GGD 
Den Haag heeft een zeer informatieve 
folder over dit onderwerp beschikbaar. 
Die kunt u op www.cipo.org onder 
‘Nieuws’ direct downloaden. Of neem 
telefonisch contact op met de GGD-
afdeling Leefomgeving via (070) 353 
71 82.

Vallen
Vallen is de belangrijkste niet-natuur-

lijke doodsoorzaak bij ouderen. Dat het 
risico erop in de winter nog groter is, 
hoeven we u niet te vertellen. Wat kunt 
u ertegen doen? De volgende tips en 
oplossingen lijken voor zichzelf te spre-
ken – maar houdt u zich er ook aan?
 Blijf zo mogelijk binnen. Informeer 

bij uw supermarkt of die bestelde 
boodschappen aan huis bezorgt.

 Gaat u toch de straat op: doe een 
heupbeschermer aan, als u die hebt, 
en zorg voor goed, degelijk schoeisel 
- lage hak, rubber zolen en profielzo-
len of noppen. Ook door sokken over 
uw schoenen te trekken krijgt u meer 
‘grip’.

 Veeg na sneeuwval onmiddellijk uw 
stoep of paadje. Strooi er bij bevrie-
zing regelmatig zout overheen.

Vri dag  anuari: 
Start cursus Nederland 
Onder de oep
Spijker uw kennis van de Nederlandse 
geschiedenis bij in de korte cursus 
Nederland Onder de Loep van V R 
Welzijn. Deze historische verkenning 
onder leiding van een ervaren vak-
kracht behandelt belangrijke episoden 
van de Nederlandse geschiedenis en 
diverse elementen van kunst, cultuur 
en maatschappij. WDC De Henneberg, 
Tramstraat 15, 10 lessen op vrijda-
gen van 13.30 tot 15.30 uur vanaf 15 
januari. Deelnamekosten  120,- (met 
Ooievaarspas  78,-). Voor meer 
informatie en aanmelding: i-Shop De 
Henneberg, tel. (070) 397 60 01. 

Dinsdag  anuari: 
De Nederlanders  de be et-
ting en en de Holocaust 
Lezing met projectie door Wichtert 
ten Have. Museon, Stadhouderslaan 
37, 13.30-15.30 uur, toegang  4,50. 

Rolstoeltoegankelijk; ringleiding voor 
slechthorenden aanwezig. 

Vri dag  anuari: 
Start cursus 

reatief et u ie  
Behalve ernaar luisteren, kunnen we 
ook bezig zijn met muziek. In de cur-
sus Creatief Met Muziek van V R 
Welzijn maakt u onder begeleiding 
van ervaren docent Hans Smit kennis 
met bijvoorbeeld muziekgeschiede-
nis, herkennen van muzieksoorten en 
diverse muziekspelletjes. Door het 
ontspannende karakter is deze cursus 
ook toegankelijk voor mensen met 
geen of weinig ervaring met muziek. 
WDC De Henneberg, Tramstraat 15, 11 

bijeenkomsten vanaf vrijdag 15 januari 
2010, deelnamekosten  55,- en met 
Ooievaarspas  36,-. Meer informatie 
en aanmelding: De Henneberg, tel. 
(070) 397 60 01.

aterdagen 
  en  anuari: 

Ori ntatiewor shops mu ie  
in Het oorenhuis 
Maak in slechts 2,5 uur kennis met een 
instrument of ontdek uw eigen stem 
in een zangworkshop. Op 16 januari: 
accordeon, popzang, viool, klarinet 
en djemb . Op 23 januari: cello, luit, 
piano en blokfluit. Op 30 januari: 
jazzzang, trompet, kerkorgel (in de Lu-
therse Kerk), dwarsfluit en keyboard. 
Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27, 
13.00-15.30 uur, deelnamekosten  
12,50. Aanmelden: jackvanderhulst@
koorenhuis.nl. Het telefoonnummer 
van Het Koorenhuis is (070) 707 17 
22.

H  breidt service 
Haagse a ibus verder 
uit in het nieuwe aar
HTM Specials blijft de komende jaren het 
vervoer met de Taxibus verzorgen in Den 
Haag. Het bedrijf heeft het contract gekre-
gen na een aanbesteding. De Taxibus is 
bedoeld voor mensen die niet meer zelf-
standig met het openbaar vervoer kunnen 
reizen. HTM Specials verzorgt dit vervoer 
al sinds 2007. De kwaliteit ervan is in die 
periode beduidend toegenomen. In 2010 
zal de dienstverlening bovendien worden 
uitgebreid. Haagse Taxibus-klanten zullen 
dan met de bus naar Rijswijk en Leid-
schendam-Voorburg kunnen reizen. In het 
nieuwe jaar start de Taxibus ook met een 
belservice. Om onnodig lang wachten te 
voorkomen krijgen klanten een telefoontje 
vlak voordat de Taxibus arriveert.

- aat u  s oorsteen el  jaar egen - 
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Al op jonge leeftijd ging Ruud met 
zijn vader mee naar het werk, uit-
eindelijk zou dit de basis zijn voor 
zijn latere carri re. Mijn vader 
was ingenieur bij de Plaatselijke 
Telefoondienst, de latere PTT, in de 
Marnixstraat.  Hij had daar de lei-
ding over ongeveer 400 monteurs. 
Nou had je in Den Haag een aantal 
knooppunten waar de grote tele-

fooncentrales stonden, daar kwamen 
alle gesprekken binnen en werden ze 
doorgeleid. De bekabelingen werden 
afgemonteerd in zogenaamde ko-
lommen, dat was fantastisch om te 
zien en fascineerde mij enorm.

arpers en strafregels
Maar niet alleen de Marnixstraat, 
ook het Zuiderpark had een enorme 

aantrekkingskracht op Ruud en 
zijn oudere broer. Je had daar in 
het park kweekvijvers waar je niet 
mocht vissen, nou dat deden wij 
dus mooi wel. Met zelf gemaakte 
hengeltjes en een kluit brood eraan 
trokken we de mooiste karpers uit 
het water. Alleen jammer dat er ook 
een politiepost in het park zat, het 
ging dus een keertje echt mooi fout! 
Werden we opgepakt door een agent 
en werden onze ouders ingelicht. 
Het ergste was nog dat wij van die 
agent strafregels moesten schrijven: 
‘Ik mag niet buiten de paden in het 
Zuiderpark treden’. Ik kreeg er 800, 
ik was gelukkig vijf jaar jonger 
dan mijn broer, want die kreeg er 
1.600

Handelsgeest
Een belangrijke stimulans voor 
de vorming van Ruud’s handels-
geest bleek zich pal naast huis te 
bevinden. Naast ons woonde een 
fietsenmaker, die man heette toeval-
lig bijna net zo als wij, slechts ietsje 
anders geschreven: Van der Burg. 

Nou liep ik ongeveer tien jaar lang 
met een krantenwijk in die buurt 
en in de winter als het sneeuwde en 
glad was, had de andere V.d.  Burg 
het altijd prima naar zijn zin. Dan 
dronk ik daar een bakkie koffie en 
wreef hij steevast in zijn handen en 
zei: ja Ruud ze vallen weer, dus dat 
is handel!   Voor Ruud was dit de 
eerste kennismaking met een ware 
handelsgeest, die hij zelf jaren later 
ook in praktijk zou brengen.

Verre Rei en
In de vrijgevochten tijd van Beatles 
en Rolling Stones trok de jeugd ook 
de wijde wereld in, zo ook Ruud. 
Een vriendje van mij, Robbie Grel, 

speelde in het bandje The Nicols. 
Dat was fantastisch, ik was de 
zogenaamde roadmanager en ging er 
samen met hen op uit. Zo ook naar 
Porec, in het voormalige Joegosla-
vi . Geweldig, weinig geld, tentjes 
mee in de bus en toeren maar. Heb-
ben we daar ook nog een keer een 
orkaan meegemaakt, hele camping 
plat, maar onze sheltertentjes bleven 

als enige mooi overeind!
Na het voltooien van de Middelbare 
Handelsdagschool leerde Ruud zijn 
huidige vrouw Moni ue kennen en 
de activiteiten verplaatsten zich. 
Dat was de tijd van de jeugdsoos, 

die was onder de Pauluskerk in de 
Alberdastraat, zo’n leuke sfeer met 
plaatjes draaien en later ook de vele 
Haagse bandjes die daar kwamen 
spelen.  Ook zelf (R.A.) houd ik 
nog warme herinneringen over aan 
de meisjes uit een jeugdsoos, maar 
dit terzijde.

De cir el rond
Na vele omzwervingen via Fijnaart, 
Ede en Nieuwkerk, belandden 
Ruud met zijn vrouw en hun twee 
kinderen uiteindelijk op de Thor-
beckelaan. Na een lange loopbaan 
in de automatisering eindigde Ruud 
zijn werkzame leven als directeur 
bekabeling bij een netwerkbedrijf. 
En daarmee is de spreekwoordelijke 
cirkel, begonnen in de telefooncen-
trales, weer rond!

Het is midden aren veertig wanneer Ruud van den Burg  
van professie automatiseringsdes undige  wordt geboren in 
de Jan van Rodestraat. Het ge in Van den Burg bestond uit  
vader  moeder en twee oons. Vader Van den Burg verdiende 
de ost als ingenieur.

de an van odestraat
met d van den rg

Terug naar...
- De an an Rodestraat

 begin jaren eertig. -

www.woningontruimen.nl

WWW.Keestalen.nl
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, mo-

dern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.

Bij verhuizing of overlijden wordt de woning 

veegschoon opgeleverd. 

Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260

E  E  O DE HO D  I E
E OO E  E E  E  E E

ras - compost - tuinaarde

tie nu  
winter aar a en an uw tuin 

Eester ans  te .  06 55773105

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

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

Alleen in 2010?

LIEVER SAMEN!

e ol arding itvaart org
Sinds  anuari is de co peratieve vereniging De Volharding 
onder i n eigen naam weer beschi baar voor al i n .  le-
den. De Volharding is sinds  het Haagse uitvaartbedri f  dat 
be end staat voor i n uitste ende service en i n eerli e pri s 
voor een uitvaart.

Nieuwe diensten
De leden centraal.  Dat is altijd het thema en 
dat zal altijd zo blijven. In 2010 echter begint 
de Volharding met een uitbreiding en nieuwe 
diensten. Het verkrijgen van een nieuw en eigen 
uitvaartcentrum staat hoog op de lijst. Dat niet 
alleen, van een co peratie mag je verwachten dat 
die oog heeft voor de financi le positie van zijn 
leden. Zeker in deze tijden van crisis en bezuini-
gingen. Het is voor het bestuur van de co peratie 
dan ook een opdracht om de uitvaarten betaalbaar 
te houden voor zijn leden. Dit jaar zal er een 
tegemoetkoming zijn van  165 voor de leden 
die in 2010 hun uitvaart laten verzorgen door De 
Volharding Uitvaartzorg. 

Inbreng leden
De ledenraad van de co peratieve vereniging De 
Volharding heeft uitgesproken dat de uitgangs-
punten van 1935 tot uitdrukking moeten komen 
in de keuze met welke collega bedrijven er 
samengewerkt kan worden. Een voorbeeld is de 
ledenorganisatie in de regio, de co peratieve uit-
vaartvereniging  De Laatste Eer.  Een van ouds 
sterk uitvaartbedrijf waarbij de leden een directe 
inbreng hebben op wat er binnen de co peratie 
gebeurt.

onder winstoogmer
Lezers die nog geen lid zijn, maar die zich aan-
getrokken voelen door een vereniging die geen 
winst oogmerk heeft en de traditionele waarden 
van een eerlijke samenleving aanhangen, zijn ook 
van harte welkom en worden uitgenodigd lid te 
worden. Bent u geen lid dan kunt u toch gebruik 
maken van uitvaartzorg van De Volharding.

De Volharding uitvaartzorg is van en voor ieder-
een die solidariteit van werkelijke waarde vindt. 
Neem gerust voor nadere vragen of inlichtingen 
contact met 

Email: info@devolhardinguitvaartzorg.nl
www.devolhardinguitvaartzorg.nl
Postbusnummer  96912 
2509 JH Den Haag
Telefoon. 070 32.40.221 ( ook om een over-
lijden te melden )

- Advertorial -

- Ruud erd ge as ineerd door et er  aan de ‘ olommen’ in de tele oon entrale. -

- erleidelij e arper ij ers
in et uiderpar  -

Word vrijwilliger

www.hartstichting.nl

Help ons hart- en vaat-
ziekten te bestrijden.

Kijk wat u kunt doen
op onze website of 
bel 070 - 315 55 39.

o peratieve itvaartvereniging 

‘De Volharding’



De volgende zaken waren in de straat 
aanwezig; twee groenten winkels, twee 
slagerijen, een kruidenier, zuivelhan-
del, bakker, kapper, schoenmaker, 
drukkerij, ijssalon, koffiehuis, snoep-
winkeltje, garagebedrijf, fietsenwinkel 
met verhuur van bakfietsen en handkar-
ren, wasserij, brandstofhandel en een 
water en vuurbaas. De namen van de 
neringdoenden zijn mij bekend.
Het andere deel, gelegen tussen de 
Bazarstraat en de Laan van Meerder-
voort, was het rustige deftige deel van 
de straat. Tenslotte woonde daar ooit 
op nr. 334 de staatsman jhr. A.F. de Sa-
vornin Lohman (periode 1897-1924). 
Het aanzien van de huizen aldaar zijn 
vanaf de bouw in 1875 min of meer 
ongewijzigd gebleven.

lein ontmartre
In het midden van het destijds drukkere 
deel van de straat ligt het Artiestenhof-
je, waar ik op nr. 196 (thans nr. 190 ) in 
de periode 1937-1950, mijn jeugd heb 
door gebracht. Het hofje werd in 1873 

in opdracht van Willem III gebouwd 
t.b.v. het personeel van de Koninklijke 
Stallen. De woningen waren voor 
die tijd ruim opgezet (de woningen 
bevatten ook twee bovenkamers, een 
zolder en een achtertuin). In de jaren 
40 van de vorige eeuw kreeg het hofje 
informeel de naam Schildershof(je) en 
wat later Artiestenhof(je). Dit vanwege 
de vele kunstenaars die er, al dan niet 
Illegaal, kwamen wonen en/of werken.
Mijn ouders waren geen artiesten. Zij 
waren er gaan wonen om de zelfde re-

den als de overige bewoners, namelijk 
vanwege de betrekkelijke lage huur 
van 3,50 gulden per week, die nog net 
viel op te brengen.
Wie waren nu die artiesten, die 
voor korte of lange tijd In het hofje 
neerstreken en waaraan het hofje zijn 
naam te danken heeft? Voor mij waren 
het, voor zover mijn herinneringen 
reiken, vooral interessante buren. 
In ieder geval zorgden zij af en toe, 
ondanks de toenmalige sombere tijden, 
voor wat leven in de brouwerij. Een 
journalist van het weekblad Het Leven, 
omschreef eens in een leuk artikel het 
hofje als een ‘klein Montmartre’.

Be ende namen
Zo was er de Vlaamse poppenspeler 
Guido van Deth (1913-1969). Hij 
droomde van een eigen poppentheater. 
Een droom die later zou uitkomen. 
Samen met zijn vrouw Felicla heeft hij 
jarenlang jong en oud vermaakt met 
zijn artistiek verantwoord poppenspel. 
In zijn theater aan de Nassau Dillen-

bugstraat nr. 8. Ook in het buitenland 
kreeg hij een zekere vermaardheid.
In 1940 vestigde ook Jan Nobbe 
(1914-1981) zich in het hofje. Hij was 
eveneens poppenkastspeler, maar trad 
onder de naam Mr. Janno ook op als 
buikspreker en goochelaar. Hij en zijn 
vrouw Truus, die hem vaak assisteerde 
bij zijn optreden, bleven tot hun over-
lijden in het hofje woonachtig. Heden 
woont er nog een dochter van hen.
Voorts was daar de kunstschilder Lucas 
Bauer (1896-1959). Hij had zich gespe-

cialiseerd in het op het doek zetten van 
bosgezichten en paddenstoelen. Een 
paar van zijn kinderen behoorden in 
mijn vroegste jeugd tot mijn speelka-
meraadjes.
Naast ons woonde de toen nog jonge 
blonde, ietwat dandy-achtige kunst-
schilder Theo Bitter (1916-1994). Hij 
werd later een belangrijke vertegen-
woordiger van de Nieuwe Haagse 
School, die als antwoord kan worden 
beschouwd op de COBRA groep. 
Later had hij zijn atelier in de Nieuwe 
Molstraat. Theo Bitter is trouwens 

lange tijd bestuurslid geweest van het 
Schilderkundig Genootschap Pulchri 
Studio. 
Verder behoorde tot de bewoners ook 
Nico van Bohemen (1916-1990), die 
zich geheel ging toeleggen op het 
restaureren van schilderijen.
Hierin zou hij uitgroeien tot een alom 
erkende specialist. Zo heeft hij de 
leiding gehad bij de herstelwerkzaam-
heden van het Panorama Mesdag. Zijn 
zoon heeft zijn restaurateursbedrijf tot 
heden voortgezet.

Peter Siers
Voorts noem ik nog een wat minder 
bekende kunstschilder, Joh de Vooij. In 
de benedenverdieping van het huisje 
van Theo Bitter, woonde ook enkele 
jaren de totaal vergeten cabaretier 
Peter Siers. ln de periode1935-1945 
heeft deze kleinkunstenaar, met zijn 
imitaties, liedjes en conferences, menig 
theaterbezoeker de veelal donkere 
tijden even doen vergeten. Een enkele 
keer had hij ook een radio-optreden bij 
de toenmalige Nederlandse Omroep. 
Slechts enkele geluidsopnamen (8 
liedjes) zijn in het Haagse Gemeentear-
chief bewaard gebleven.
Ook de toneelspeler Ton van Otterloo 
(1910-1979) bivakkeerde enige tijd in 
het Artistenhofje.
Tenslotte herinner ik mij nog enkele 
artistieke ambachtslieden (beeldenma-
kers), wiens verrichtingen ik gaarne 
gade sloeg: de heren Tempelman, 
Mutsaerts en Antheunius. Er was ook 
nog een koperslager en sleutelmaker, 
genaamd Schoenmaker. Met de overige 
bewoners schiepen de kunstenaars een 
levendige sfeer in de besloten ruimte 
van het hofje.

etamorfose
Sinds 1950 woonde ik niet meer in 
de Trompstraat. Het Artiestenhofje 
werd toen grondig gerestaureerd. Het 
hoofdgebouw (zie foto) werd gesloopt, 
waardoor de twee smalle toegangs-
poortjes konden worden vervangen 
door de huidige brede verbinding met 
de straat.
In en na de vijftiger jaren heeft de 
Trompstraat een totale gedaantewis-
seling ondergaan. Een aantal hofjes 
werden afgebroken en de winkeltjes 
verdwenen.
De Trompgarage van de gebr. Van Ruy-
ven, in de jaren veertig nog bescheiden 
van omvang, kreeg steeds meer ruimte 
ter beschikking voor het verhuur van 
vele auto’s. Later, na afbraak van 
Meubelfabriek Mutters en verplaatsing 
van de Trompgarage naar elders in de 

stad, kon de straat, door nieuwbouw 
van woningen, haar huidig aanzien 
verkrijgen.
Na al die veranderingen stemt het mij 
tot genoegen, dat het Artiestenhofje 
nog overeind is gebleven. Het hulsje, 
waarvoor mijn ouders destijds een huur 
van 3,50 gulden per week moesten 
neertellen, stond enkele jaren geleden 
te koop voor 220.000 euro! Met de 
toevoeging de woning dient door de 
koper verder te worden afgewerkt . 
Ja, dan besef je, dat we nu in geheel 
andere tijden leven.

Willem van ‘t Oosten
Leenspad 16
6835  rnhem
wiljoh36@hotmail.com
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Een eugd tussen unstenaars in het eehelden wartier 

Het rtiesten ofje  in de rom straat 

- Het o je zoals et er uit zag oor 19 . in s en re ts an et itte midden uis be onden zi  de smalle bo tige poortjes naar de straat. -

ie anno  op een doordewee se dag een wandeling 
maa t in de Haagse rompstraat  an ich nauweli s voor-
stellen  dat de straat tot midden vorige eeuw een geheel 
ander aan ien had. De vele bedri f es en een vi ftal hof es  
bewoond door een aantal grote ge innen  maa ten de 
straat tot de levendigste i straat van de Piet Heinstraat. 
Nu was het mer waardig  dat de bedri vigheid ich voorna-
meli  afspeelde in slechts een deel van de straat  nameli  
dat deel  dat gelegen is tussen de Piet Heinstraat en de 
Ba arstraat. Een buurt met een echt vol s ara ter.

- p deze oto uit 19  een aantal unstenaars aaraan et o je z’n naam en aam ontleende: ( .l.n.r.) o . De ooy  u as auer en eo itter. erder 
an obe  alias ‘ r. anno’  en lein unstenaar Peter iers. -

-  en s ildera tig door ij je naar et 
rtiesten o je ana  de rompstraat op een oto 

uit 19 . -

giro 300
www.hartstichting.nl



Ik ben geboren in de Engelenburg-
straat, in het gedeelte tussen de 
Steijnlaan en Reitzstraat tegenover de 
kruidenierswinkel van de fam. Leijen-
dekker. In mijn kleuterjaren speelde ik 
vaak met Rietje Verkijk wier ouders 
een groentewinkel hadden op de hoek 
van de Reitzstraat. Mijn vader had op 
zeer jonge leeftijd een ernstig ongeluk 
gehad als gevolg waarvan hij zijn 
linkerbeen had verloren, ter vervan-
ging daarvoor had hij een zogenoemde 
houtenpoot. Het enige beroep dat hij 
kon verrichten was het kleermaker-
schap. Hij was voor zich zelf begonnen 
en verdiende er voldoende mee om ons 
gezin te onderhouden. De economische 
crisis van de jaren 1930 was voor ons 
gezin een ware ramp.

Schooluniform
Om te kunnen leven kregen mijn 
ouders wekelijks een uitkering van het 
Maatschappelijk Hulpbetoon en dat 
bedroeg 12,50 gulden waarvan 4,50 
gulden aan huishuur moest worden 
voldaan. Van de gemeente kregen wij 

als kinderen ‘schoolkleding’, een soort 
uniform dat bestond uit een geruite 
blouse, roodbruin van kleur, en een 
korte manchester bruine broek met 
zwarte kniekousen en een rode omslag.
De meisjes hadden een jurkje van de 
zelfde stof als de blouse van de jongens 
en lange zwarte kousen. Je was als kind 
duidelijk herkenbaar dat je behoorde 
tot een steuntrekkers gezin.
Toen er een bovenwoning vrij kwam in 
de Retiefstraat op nummer 18, boven 
de ouders van mijn moeder zijn we 
daarna toe verhuisd. Deze woningen 
waren gebouwd omstreeks 1880. De 
wanden waren opgetrokken uit enkel-
steens waarop latten waren aange-
bracht, en daar overheen was weer grof 
linnen gespannen waarop het behang 
kon worden geplakt. Soms kon je de 
muizen daar achter horen kruipen.

Erg oud
Tijdens de wintermaanden was het erg 
koud in huis door de slechte isolatie en 
de kachel moest bij het naar bed gaan 
uit in verband met de kosten van de 

kolen – of om precies te zijn ‘cokes’. 
Deze brandstof haalde wij op de 
bagagedrager van de fiets bij de firma 
Wubben. Cokes was het overschot van 
antraciet waaruit in de gasfabrieken het 
gas was gehaald.
In 1935 brak mijn schoolperiode aan, 
ik moest naar de Openbare Lagere 
school in de Pretoriusstraat. Ik meen 
mij te herinneren dat het hoofd de 
naam Uijl droeg en mijn klassenjuf 
had de naam Van de Maar. Veel namen 
van klasgenoten kan ik mij niet meer 
herinneren, maar wat wil je na 75 jaar. 
Slechts een paar namen, zoals die van 
Bram Tuinenburg, Joop Duif, Loek 
Fortunatie en de zoon van de groente-
winkel op de hoek van de Smitstraat, ik 
meen Groeneveld.

Retiefstraat
De Retiefstraat was een gezellig 
straatje met twee kroegjes, een op de 
hoek van de Engelenburgstraat en de 
andere was aan de Herman Coster-
straat gelegen. Er bevond zich ook 
nog een sigarenfabriekje waar met de 
hand sigaren werden geproduceerd. 
Iedere week kwam er een haringboer 
met bakfiets in de straat. Deze had een 
prachtige tekst op zijn wagen staan, na-
melijk: Bij Japie de concurent kosten 
de zouten en de zuren slechts 2,5 cent .
Toen brak de tweede wereldoorlog uit 
met in 1944 de Hongerwinter die vele 
mensenlevens heeft gekost. Medio 
augustus 1944 ben ik op geleende 

rolschaatsen vertrokken naar Nieuw 
Vennep in Aalsmeer. Daar vertoefden 
toen ook twee neven van mij, Ted en 
Fred van der Kleij. Die woonden in de 
Retiefstraat op nummer 34. Zij waren 
ondergedoken voor de Duitsers die 
jonge mannen naar Duitsland haalden 
om in de oorlogsindustrie te gaan 
werken. Doordat in ons gezin door 
mijn vertrek een mond minder hoefde 
te worden gevoed, had de rest wat meer 
te eten. In Nieuw Vennep leefden wij 
door middel van bedelen voor eten 
tijdens het tijdstip dat de mensen aan 
tafel gingen en zaten.

landestien slachtafval
Ik herinner mij als de dag van gisteren 
dat wij in de Hongerwinter een clan-
destiene slachting meemaakten van 
varkens. Wij hebben toen een deel van 
de ingewanden meegenomen. Na deze 
goed te hebben gereinigd en in stukjes 
te hebben geknipt hebben we deze 
gebakken en opgegeten. Het was een 
verschrikkelijk periode in ons leven 
en waren erg gelukkig dat in de maand 
mei 1945 daar een eind aan kwam aan 
deze nare tijd.
Reacties en aanvullingen op mijn her-
inneringen zijn natuurlijk zeer welkom.

Jan Vermeer
Es 42  02
7161   eede
Tel.: 0545 - 2 1838
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De crisis van de aren ’  was voor ons ge in een ramp 

n s ool niform er enbaar
als ind van ste ntre ers
In ons dorp Neede  gelegen in de Achterhoe  hadden 
wi  enige ti d geleden een bi een omst m.b.t. de verbete-
ring van het leef limaat in ons dorp. Nadat i  mi  van een 
itplaats had voor ien raa te i  in gespre  met een mede 

dorpsgenoot en wat er daarna gebeurde was voor ons 
beide een verrassing. De e mi nheer vertelde mi  van oor-
sprong een Hagenaar te i n en was geboren in het rans-
vaal wartier en oo  i  was daar geboren en opgegroeid  
hoe was het mogeli

Johm...

eer weten 
over dementie

om naar thema-
tafel Houtwi
Haagse Wijk- en WoonZorg Verpleeg-
huis Houtwijk organiseert regelmatig 
een bijeenkomst, ‘thematafel’ genoemd, 
over een onderwerp rondom demen-
tie. Op maandag 25 januari heeft de 
Thematafel Erik Scherder te gast, 
hoogleraar Neuropsychologie aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam en 
hoogleraar Bewegingswetenschappen 
aan de Universiteit van Groningen.

Met zijn enthousiasme weet profes-
sor Scherder steeds weer zijn passie 
voor ouderenzorg en wetenschappelijk 
onderzoek over te brengen aan zijn 
toehoorders. Mede daarom is hij zowel 
in 2008 als in 2009 tot docent van het 
jaar verkozen. In de Thematafel van 25 
januari vertelt hij onder meer over de 
relatie tussen beweging en dementie? 
Waarom is bewegen zo belangrijk? 
Tevens komen er enkele tips aan bod 
die mensen met dementie en hun 
verzorgers zelf in de praktijk kunnen 
brengen. Na de inleiding worden de 
bezoekers van de Thematafel Houtwijk  
uitgenodigd om ervaringen en vragen 
hierover met elkaar te bespreken.

Voor wie bedoeld
Thematafel Houtwijk  is bedoeld voor 
partners, kinderen, hulpverleners en 
andere betrokkenen van ouderen die lij-
den aan een dementiesyndroom. U kunt 
er in een gemoedelijke sfeer mensen 
ontmoeten die ook in aanraking komen 
met dementie. Een praatje maken over 
serieuze en minder serieuze zaken; 
herkenning vinden bij anderen met een 
kopje koffie, een drankje, sfeervolle 
muziek. 
De Thematafel is van 19.30 - 21.00 
uur. U hoeft zich niet van tevoren aan 
te melden als u wilt komen. De zaal 
is altijd een half uur voor aanvang 
geopend, zodat u gedurende dit half uur 
kunt binnenlopen. De toegang is gratis. 
Na afloop is er nog gelegenheid iets te 
drinken. 
U bent welkom in het restaurant (Oase) 
van Verpleeghuis Houtwijk, Architect 
Duikerstraat 19, Den Haag. Wilt u 
vooraf meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met verpleeghuis 
Houtwijk (telefoon 070 -397 21 21) 
en vragen naar Ineke Diemel of Kitty 
Sanches.

- Deze oto is genomen in 19 8 oor de oning in de Retie straat nummer 1  aar de amilie ools oonde. an de re terzijde ooraan zit mijn broertje eo en i  daarnaast. 
et erder o.m. Hen  rommelen en i o ools. an de anderen an i  mij de namen niet meer erinneren.



Ik ben gepokt en gemazeld in de 
Vlielandsestraat op nummer 49; en wel 
in een bovenhuis aldaar. Deze woning 
bevond zich ongeveer in het midden 
van het eerste gedeelte van de straat, 
gezien vanaf de Julianakerk / hoek Nie-
boerweg. De straat bestond – en bestaat 
heden ten dage nog steeds – uit twee 
delen; in het midden gescheiden door 
een soort pleintje; dit was de ontmoe-
tingsplek voor de kinderen uit de beide 
delen van de straat. Het andere deel 
van de straat eindigde bij ‘Het Zandje’, 
een soort van natuurlijke zandbak met 
houten klimrek. Om de hoek lag de Be-
velandsestraat en bijna in het verlengde 
de Tholensestraat. 
Terug naar het woonhuis. Vanuit onze 
woon-voorkamer had je een wijds 
uitzicht op een stuk ongerept duinge-
bied, begroeid met vele grassoorten, 
brand -en dovenetels, paardenbloemen, 
boterbloemen en nog velerlei vegetatie, 
te veel om op te noemen. Ook zaten er 
vele konijnen die allemaal hun eigen 
holen gegraven hadden en ‘s nachts 
hun verzamelplaatsen opzochten. Dit 
alles omgeven door streng prikkeldraad 
en diverse ‘Verboden Toegang’ bordjes, 
want het was immers absoluut niet de 
bedoeling dat de jeugd van Duindorp 
d r ging spelen.

Jeugd met ee icht
E n etage hoger had ik mijn slaapka-
mer aan de voorkant van het huis zodat 
ik ook over het duingebied kon kijken 
met daarachter de Nieboerweg, nog 
meer duinen en de Bosjes van Poot.
Aan de achterzijde keken we uit op 
de tuintjes van de beneden-buren en 
die van de bewoners aan de Tesselse-
straat. Ongeveer in het midden rees de 
Pni lkerk met de spitse toren omhoog. 
Vanaf de bovenetage  aan de achter-
zijde kon je – met mooi, zomers weer 
– de zendmasten zien van Schevenin-

gen Radio, ongeveer ter hoogte van de 
Wieringsestraat. En als het weer erg 
helder was zagen we soms wel eens 
vissersschepen op de Noordzee varen.
Mijn peutertijd heb ik voor een deel 
genoten op de ‘Zeemeeuw’, een 
kleuterschool gelegen aan de Tholen-
sestraat en op de kleuterschool aan 
het Nachtegaalplein in de Vogelwijk. 
Deze school lag een heel eind uit de 
buurt, zodat ik daar onder begeleiding 
naar toe gebracht en weer afgehaald 
werd.  Om bij die school te komen 
moesten we eerst via het zogeheten 
‘Kolenpaadje’ naar de Nieboerweg, 
deze oversteken en dan een heel eind 
door de Bosjes van Poot. Via de garage 
van de Bescherming Bevolking, de 
Laan van Poot en de Nachtegaallaan 
kwam ik dan op school aan. Ook de 
lagere schooltijd heb ik op die school 
doorgebracht, maar toen kon ik wel 
zelfstandig m’n weg vinden. In die tijd 
speelde ik veel buiten, met name in de 
‘eigen’ straat met de nodige vriendjes.

Bramengevechten
Dat kon toen nog; er waren immers 
nog niet zo veel auto’s op de weg. 
Bovendien ging het meeste verkeer 
over de Nieboerweg of door de Tes-
selsestraat; het grootste deel van de dag 
hadden wij –  kinderen - ruim baan en 
maakten hier dan ook dankbaar gebruik 

van. Jongens hielden zich bezig met 
jongensspel zoals voetbal (maar dan 
moest je altijd voor de juut oppassen, 
anders was je je bal kwijt), boompje-
verwisselen (en bij het ontbreken 
daarvan paaltje-verwisselen), slagbal 
en landje-veroveren. Wat we met een 

groepje jongens ook deden was bramen 
zoeken in de duinen van het Westduin. 
Als je pech had en je kwam een groep 
‘Eilanders’ tegen (uit de nabijgelegen 
wijk met de bijnaam ‘Eiland Vloek’) 
en dat liep dan meestal meestal op 
pittige gevechten uit, met als einde 
van het liedje doorgaans dat je je vers 
geplukte bramen kwijt was.

Naar het strand
Natuurlijk gingen we ook veel naar het 
strand in de zomer. We liepen dan door  
de Bevelandsestraat, staken het Tessel-
seplein over en de Pluvierstraat waarna 
we via de Wieringsestraat de duinen 
inliepen naar het strand. Ook liepen 
we wel over de Nieboerweg, linksaf 
de Houtrustweg op en dan aan het eind 
bij het schelpengemaal het strand op. 
Maar dat was vlak bij de uitwatering 
van het Verversingslanaal en omdat dat 
nog een open riolering was kon het wel 
eens gebeuren dat je met de drollen om 
je oren boven water kwam als de wind 

n de stroming iets verkeerd stond.  De 
echte durvers gingen zwemmen in het 
Verversingskanaal; daarvoor doken 
zij van de ducdalven of zelfs van de 
sluizen bij de haven af.  
In mijn herinnering bestonden de 
zomervakanties vroeger uit twee 
maanden zonovergoten dagen, die al 
zwemmend en aan het Stille Strandje 
doorgebracht werden.

iddenstanders
Meerijden op de bok van de kar van de 
schillenboer en voor zijn paard zorgen 
was ook een geliefd werkje, evenals 
het helpen van de melkboer met het 
vullen van de halve en hele litermaten 
met melk. Eens kreeg ik het kraantje 
niet goed dicht en was mijn job daar 
dan ook verbeurd. Dan had je nog de 
ketelslager, die repareerde pannen en 
fluitketels en de scharenslijper die met 
de kreet sch rensliep de scharen 
en messen kwam aanscherpen. En – 

natuurlijk – elke vrijdag voor het ka-
tholieke geloofsdeel van de bevolking 
de visboer met zijn kar waaraan hij 
de vis op aanvraag schoonmaakte en 
desgewenst ook fileerde.
In het voorjaar rond Koninginnedag 
was er kermis op het Tesselseplein, 
daarvoor moest buslijn 23 een 
andere route rijden en reed dan door 
de Vlielandsestraat met een tijdelijke 
halte aan het driehoekspleintje bij de 
Julianakerk. Ik vond het als kind altijd 
donders interessant om de bus van 

bovenaf  langs het huis te zien rijden; 
hoe vaak zag je het dak van de bus nou 
eigenlijk?

Verboden speelterrein
Het mocht wel niet, maar dat maakte 
het juist spannend... spelen in het duin-
gebied tegenover het huis. Daarvoor 
moest je over het prikkeldraad of er 
tussendoor. Maar had je die hindernis 
eenmaal genomen dan was het heerlijk 
spelen als soldaatje met blaaspijp – al 
dan niet op een zelf gezaagde geweer-
kolf geschroefd – of als indiaantje of 
cowboytje; n van de twee moest 
altijd winnen. Ook kon je prima ver-
stoppertje spelen tussen de zandheuvels 
en de struiken en konijnenholen. Op de 
terugweg naar huis w l opletten dat je 
niet in het prikkeldraad bleef hangen; 
met een winkelhaak in jas of broek 
zwaaide er thuis wat!
In de winter ging ik  met een stel 
vriendjes sleetje rijden in de duinen. 
Het toppunt was om van de ‘Hoge Nol’ 
aan de Westduinweg naar beneden te 
roetsjen. Halverwege dat duin had je 
een ingegraven bunker, de kunst was 
daaroverheen te slee n en dan het 
laatste stuk in een soort zweefduik af te 
leggen. Als het goed was eindigde het 
avontuur dan ergens op de Nieboerweg 
voor de groenteboer. Er reed nog wei-
nig autoverkeer zodat je het moment 
een beetje voor het uitkiezen had. Zo 
niet, dan moest je met alles wat je had 
bijsturen en afremmen met je gelaarsde 
voeten.
De autobus moest op het Tesselseplein 
een rondje draaien van eindpunt naar 
begin. Als er genoeg sneeuw lag zaten 
we met een paar jongens op onze slee 
en hielden ons vast aan de bumper 
van de bus en lieten ons zo een rondje 
rondtrekken over het plein.

Joop de Haas
ijnsingel 235

2 87 K  idderkerk
Tel. 0180  413713
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Joop de Haas over ’n eugd in de Vlielandsestraat e.o.

n indor  de d inen 
en aan de ee as omer 
en inter at te beleven
Een groot deel van m’n onge aren  vanaf  tot    heb i  doorgebracht in de 
Vlielandsestraat en directe omgeving. Voor alle duideli heid: de e straat lag  en ligt nog 
steeds in de wi  Duindorp  grofweg gelegen tussen  aan de ene ant - de duinenri  van 
het Stille Strand’en de Houtrustweg  aan de andere i de door de Nieboerweg. De wi  
heeft op mi  een onuitwisbare indru  achtergelaten vanwege haar ligging direct aan de 
Noord ee  de nabi heid van veel duingebied  de Bos es van Poot en niet te vergeten de 
oude Scheveningse vissershaven.

- leuters ool De eemeeu  en basiss ool Duinrand (Foto: .G  emp ). -

- ooroorlogse oto an de ieboer eg met de uliana er . -

- olensestraat  oe  e elandsestraat  met re ts de lielandsestraat in de jaren ’ . -

- en deel an Duindorp gezien ana  de ieboer eg  met de masten an Radio e eningen in 
zi t. la  oor de oorlog. -

- ana  de toren an de uliana er  gezien de lielandsestraat en de esselsestraat  met elemaal 
lin s de aanleg an een e er  om een internerings amp oor ’ers in te ri ten. Foto an la  

na de oorlog. -
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Vroeger ging de kachel ’s nachts 
gewoon uit. Om de doodeenvoudige 
reden dat de brandstof opraakte en 
er geen nieuwe brandstof meer aan 
werd toegevoegd. De mensen die dat 
hadden kunnen doen lagen immers 
allemaal in diepe rust. 
Derhalve diende de kachel ’s ochtends 
weer te worden aangemaakt. Met oude 
kranten, een beetje hout en daarover-
heen wat antraciet. Antraciet was een 
hoogwaardig soort steenkool. Dat 
kwam uit de kolenkit, een merkwaar-
dige, taps toelopende container in 
buisvorm met een soort schenktuit van 
boven.
Voordat de antraciet in de kolenkit 
zat kwam het bij ons thuis uit een 
kolenhok op het balkon. Andere 
mensen had dat in de kelder. Het 
kolenhok werd eens in de zoveel tijd 
gevuld door de kolenman. Dat was 
nog een hele toestand. Voordat de 
kolenman kwam legde mijn moeder 
een heel spoor van kranten uit over de 
vloer van de voordeur tot het balcon. 
Want de schoenen van de kolenman 
zaten vol steenkoolgruis en dat liep 
vreselijk in. 

Bang voor de olenman
Het gezicht van de kolenman zat 
trouwens ook altijd onder de zwarte 
vegen. Als zes-jarige was ik bang voor 
de kolenman en verstopte me tijdens 
dergelijke kolentransporten altijd 
ergens in een hoekje van het huis. De 
griezelige puntmuts van de kolen-
man, gemaakt van een lege, vieze 
jutenzak op zijn hoofd maakte de zaak 
er niet beter op. Bovendien vond ik 
al die kranten door het huis ook een 
vreselijke verstoring van de 
gangbare orde. En nu nog 
steeds ben ik ergens diep in 
mijn hart van mening dat 
kolenmannen geneigd 
zijn tot alle kwaad en 
niet in staat tot enig 
goed. De kolen zaten 
in jute zakken en werden 
per mud afgerekend. De 
kranten die als looppad 
waren gebruikt werden 
stevig opgerold want die 
konden weer dienen als 
aanmaakbrandstof. Niks 
geen spiritus, niks geen 
aanmaakblokjes of ander 

prijzig kant en klaargedoe. Gewoon 
met oude kranten. Zo stak mijn vader 
dus elke ochtend voor dag en dauw de 
kachel aan. 
Het vuur in de kachel had soms 
de neiging uit te gaan voordat de 
brandstof op was. Dan moest je met 
een pook (de onze stond altijd in de 
kolenkit) door een luikje het vuur 
weer oprakelen en er daarna voor de 
zekerheid weer wat antraciet opdoen. 
Vanaf mijn tiende werd mij die taak 
toebedeeld. Het was nog een hele 

kunst. Voor je het wist had je teveel 
gepookt of te weinig kooltjes op 

het vuur gedaan en dan kon je 
met oude kranten weer hele-
maal opnieuw beginnen.

Advies anno 
In een boekje over gezond-
heidsleer uit 1902 lees ik nu, 

dat er ‘in het woonvertrek een 
temperatuur van 16 tot 18 graden 
celcius dient te heersen. Voor 
zieken is dat 18 tot 20 graden 
celsius’. Tegenwoordig zijn we 
dus eigenlijk allemaal ziek. Want 
binnenshuis heerst nu overal wel 

een temperatuur van 19 tot 21 graden.
En dan nog iets. Op het moment dat ik 
dit schrijf is het buiten –6 graden. En 
binnen 19 graden. Maar denk je dat ik 
nu achter mijn laptop dit stukje zit te 
schrijven met een trui aan? Welnee. 
Gewoon in mijn overhemd. Alsof 
het hartje zomer is. Alleen als ik naar 
buiten kijk zie ik dat er iets mis met 
de wenselijke temperatuur. En als ik 
naar buiten kijk schiet me ook weer te 
binnen dat wij vroeger speciale kleren 
voor de zomer en voor de winter 
hadden. Wolletjes bijvoorbeeld. Die 
werden zelf door mijn oma gebreid. 
Ze had er geen idee van welk taai on-
gerief ze hiermee veroorzaakte. Oma 
breidde trouwens ook sokken. Dat 
ging gepaard met een merkwaardig 
ritueel dat ik tot op heden nooit heb 
mogen doorgronden. Als ze een klein 
stukje van een sok had gebreid moest 
ik bij haar komen en dan paste ze de 
omtrek van het beginnetje van de sok, 

dat geloof ik wel aan vier breipennen 
hing, op de een of andere manier om 
mijn pols. Nooit heb ik begrepen wat 
mijn pols met mijn sokken te maken 
had. Maar ik aanvaarde haar verzoek 
altijd zonder protest. Want vroeger 
wisten oude mensen in al hun wijsheid 
nou eenmaal veel meer dan wat je zelf 
in je jeugdige beperktheid doorzag.
Maar ja. Dat was vroeger.

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

roeger as eus niet alles beter. aar el bijna alles. ant als je erop terug ij t blij t de narig eid aa  ersle-
ten en ergeten. at o erblij t zijn de spaarzame momenten an gelu . n natuurlij  oesteren e die.

Hoe we ons warm 
hielden in oude winters

Hele vol sstammen etten tegenwoordig de termostaat van de V ’s nachts niet eens meer 
lager. Eenentwintig graden is binnenshuis overal en alti d van elfspre end. Dat was vroeger 
wel anders.

- De olen erden in jute za en a gele erd en erden per mud a gere end. -

- ijds ri ten legden et uit in de jaren  
oe een raai ‘ olletje’ te breien. -

- en  in  or-
maat olen it 
an roeger. -

Deze conclusie is gebaseerd op een In-
Sites Consulting gezondheidsstudie en 
op een analyse van verschillende types 
online sociale media die op 55-plussers 
gericht zijn. In een tweede fase van 
het onderzoek werd er een kwantita-
tieve en kwalitatieve studie gevoerd 
bij 55-plussers, waarbij gebruik werd 
gemaakt van brainstorms en online 
diepte- en duo-interviews.
InSites Consulting is een online markt-
onderzoekbureau met twee miljoen 
panelleden verspreid over 25 Europese 
landen. Het bureau heeft vestingen in 
Rotterdam, Gent, Londen en Gen ve.

 Interactie cruciaal
55-plussers proberen meer te vermage-
ren dan gelijk welke andere leeftijds-
groep. Ze weten heel wat over de 
voedingswaarde in voedingsproducten 
en houden goed in het oog hoeveel 
suikers, vet, zout, cholesterol, tabak en 
alcohol ze innemen. Onderzoek toont 
echter aan dat er nog steeds een deel 
van deze bevolkingsgroep is die zich 
hier minder bewust van is.
Tom De Ruyck, Senior Consultant 
bij InSites Consulting verklaart: Het 
grootste verschil schuilt in het feit 

dat deze laatste groep minder sociale 
contacten heeft om hen bewust te 
maken van het belang daarvan. De 
deelnemers geven aan dat voldoende 
sociale contacten hebben, de sleutel is 
tot een lang en gezond leven. In onze 
interviews met 55-plussers werd vaak 
aangehaald dat het moment waarop 
men met pensioen gaat een cruciaal 
punt is. Vooral de jaren daarvoor zijn 
bepalend – in die zin dat een carri re 
een happy end moet hebben.

Priv stress
Mensen tussen 35-44 en 55-69 worden 
het vaakst met professionele stress 
geconfronteerd. Het moment waarop 
men met pensioen gaat, is een cruciaal 
punt in iemands leven en een beslis-
sende fase met het oog op de jaren die 
komen, waardoor priv stress het vaakst 
voorkomt bij 55-plussers.
Op het einde van hun carri re voelen 
mensen zich alleen binnen het bedrijf: 
oude vrienden en collega’s zijn al weg, 
jongere mensen besturen het bedrijf op 
een andere manier. Het contrast tussen 
het werkleven en het pensioen komt 
aan als een shock. Plots hebben ze heel 
veel vrije tijd die zinvol moet worden 

ingevuld, wat spanningen opwekt.

Oplossingen
De studie van InSites Consulting gaf 
55-plussers de kans om zelf oplos-
singen voor deze problemen aan te 
brengen. Hieronder staat een overzicht 
van de interessantste mogelijkheden 
om actie te ondernemen:
-  De werknemers de mogelijkheid 

bieden om op het einde van hun 
carri re minder uren te werken zodat 
de overgang naar de verhoogde 
hoeveelheid vrije tijd gemakkelijker 
wordt.

-  De werknemers bewust maken 
van het probleem door workshops 
binnen en buiten het bedrijf te 
organiseren. Tijdens die workshops 
kunnen mogelijkheden voorgesteld 
worden om die extra vrije tijd in te 
vullen. Ex-werknemers zouden hun 
ervaringen kunnen delen.

-  De vaardigheden van mensen met 
een hogere functie kunnen van grote 
waarde zijn binnen liefdadigheids-
organisaties. Vooral deze groep 
mensen heeft het erg moeilijk om 
zich aan te passen aan die verhoogde 
hoeveelheid vrije tijd.

-  Sociale activiteiten voor gepensio-
neerden organiseren die voldoende 
divers zijn, zodat verschillende 
soorten mensen hun gading kunnen 
vinden in het aanbod.

-  Mensen met minder sociale 
contacten bewust maken van hoe 
belangrijk een gezonde levensstijl is. 
Zo kunnen merken uit de voedings-
sector en bedrijven uit de farma-

ceutische sector bijvoorbeeld hun 
verschillende communicatiekanalen 
aanwenden om mensen te informe-
ren over wat ze al dan niet mogen 
eten.

eer informatie over In ites onsul-
ting is te vinden op de engelstalige  
websites  www.insites.eu en het blog 
http: blog.insites.be

Het moment waarop men met pensioen gaat  is een cruciaal punt in iemands leven  aange ien 
men dan plots heel veel vri e ti d heeft. Om fysie e en mentale redenen is sociale interactie be-
langri  voor een lang en ge ond leven.

e ensioneerde s ri t van ee aan vrije tijd 
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do  mee en in!

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

Pri swinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 22 van 8 
december vorig jaar presenteerden 
we ook vier Sudoku’s. Ze waren 
pittig. Maar we kregen toch weer 
heel veel goede inzendingen. De 
juiste reeks was: 6-8-1-7. We trok-
ken dit maal vijf prijswinnaars, 
die allen de dubbel-cd ‘Hurken in 

de Berm’ van Sjaak Bral krijgen 
toegestuurd.

De gelukkigen zijn:
Mw. M. Nederpel, te Den Haag;
Robert Verbeek, te Den Haag;
Mw. W. Hetebrij, te Den Haag;
Mw. M.J.W. Bauw, te Leidschendam;
F. Versluis, te Benthuizen

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

oensdag  februari

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

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

5 4 2
1 3 5

5 1 8 9
3

3 6 2 9
4 9 5 6

5 7
3 2 1
2 7

3 6 1 7
8

5 7
6 9 3 5 4

1 3
2 8 4 9
4

8 6
5 7 4 2

6 5 3
2 7 4
9 5 8 4

8 4 6
1 5

6 9 8
2 6 1 5

5 6 2
8 5 6

Sudo u A                                Sudo u B                                 Sudo u 

4 3 6
7 6 3 9

7
3 1 9 2

8 9 1 6
1 8 2 3

3
1 7 2 3

8 5 1

Sudo u D                                

De e wee  wederom vier pittige Sudo u’s. De procedure mag inmiddels be end heten  maar we 
herhalen het nog even. De Sudo u’s i n gerangschi t van A t m D. In el e Sudo u is het veld 
lin s bovenin gri s ge leurd. De ci fers die daarin thuishoren i n de sleutel tot de oplossing.

ENERGIE BESPAREN?
HET E-TEAM IS ER VOOR U!

Het E-team adviseert over het zuinig omgaan met energie. 

Als u inwoner bent van de gemeente Den Haag en in het 

bezit bent van een Ooievaarspas, geeft het E-team u gratis 

advies hoe u energie kunt besparen.

U ontvangt een gratis energiebespaarbox met een 

vergelijkbare winkelwaarde van ruim €100,-! 

Samen met u analyseert het E-team uw jaarafrekening.

U krijgt advies voor mogelijke besparingen op uw 

energieverbruik die u heel wat euro’s op jaarbasis zullen 

schelen. 

De energiebespaarbox bevat:

• 2 spaarlampen met kleine fitting
• 4 spaarlampen met grote fitting
 (verschillende wattages)

• 1 radiatorfolie
• 1 stekkerdoos met schakelaar ( verlengsnoer)
• 1 standby-killer voor de tv
• 2 doorvoerstekkers enkel met schakelaar
 (ter voorkoming van sluipstroom)

• 1 nachtlampje met sensor
• 1 warmteverklikker
 (tegen overbelasting van stekkerdozen, 

 voorkomt brand!)

• 1 zandloper/douchecoach
• 1 thermometer voor de koelkast/vriezer
 (altijd de juiste temperatuur in uw koelkast of vriezer)

• 1 knijpkat
• 1 tipwaaier voor
 ‘Energiezuinig, gezond en veilig wonen’

Bovendien bevat de energiebespaarbox een 

garantieformulier voor de producten die er in zitten.

VOOR EEN GRATIS AFSPRAAK MET EEN 

ADVISEUR KUNT U BELLEN MET:

070 – 360 14 65

Natuurlijk kunt u deze producten zelf goed monteren en 

installeren. Wij kunnen het ook voor u doen!

Hiervoor geldt een speciaal tarief van € 19,75.

Het E-team (Energieteam) is een onderdeel van 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven

www.schroeder.nl
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