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Babyboomer van het zuiverste soort
Toen De Mos nog gewoon ‘Adrie’ heette en Advocaat ‘Dikkie’

Ik groeide op in een 
portiekwoning in Den 
Haag: Moerweg 364. 
Al snel na mijn ge-
boorte in 1947 had 
ik al vele kijkers in 
de kinderwagen. Wat 
was ik bijzonder. De 
oorlog was voorbij en 
als nieuw kind stond 
ik ook model voor een 
nieuwe toekomst. 
Daar lag ik dan in al 
mijn glorie als jongste 
kind van een gezin van 
vier kinderen. Wel wat 
klein maar dat mocht 
de pret niet drukken 
in die optimistische 
tijd.  

Ook als kleuter bleek ik te klein en te 
mager te zijn. Dat was voor de naoorlog-
se gezondheidsmaniakken reden om mij 
naar een gezondheidskolonie te sturen 
om op gewicht te komen. Echter, na een 
periode van zeven weken dwangmatige 
aanpak waarbij het eten bijna je keel 
werd ingegoten, bleek dat ik een kilo 
was afgevallen!

School in de fik
Ik ging naar de kleuterschool van de 
P. Oosterlooschool in de Vier Heems-
kinderenstraat bij ons om de hoek. Het 
spelen gebeurde vaak met de kinderen 
uit de buurt, gewoon op straat of in 
de verder op gelegen speeltuin in de 
Rederijkerstraat die met het voetbalveld 
van Cromvliet in 1935 door werklozen 
is aangelegd. Vanuit dit schooltje, waar 
ik tijdens een optreden bij het kerstfeest 
mijn eerste liefde Antoinette tegen 
kwam, ging ik naar de lagere school in 
de Roemer Visscherstraat. De scholen 
hadden een gezamenlijk schoolplein. En 
op dat plein was in het midden een touw 
gespannen om tijdens de pauze de ‘open-
baren’ van de ‘katholieken’ te scheiden.
Vooral in die tijd heb ik alle scheld-
woorden geleerd die er op de wereld 

waren. In die periode kreeg ik ook 
twee jaar les in een houten school in 
de Rederijkerstraat, die dienst deed als 
dependance. Scherp staat mij nog de 
gebeurtenis voor de geest waar iedere 
scholier van droomt: de houten school 
vloog in brand! Een andere brand was 
die van de woonboot die pal tegenover 
ons huis lag. De bewoner van de boot 
had een grote opslag voor kolen en hout 
en dat fikte geweldig!

Passie voor voetbal
Mijn passie voor voetbal heb ik mee-
gekregen van mijn vader, die vooral in 
het huis aan de Moerweg wilde wonen 
omdat er aan de overkant zo veel voet-
balvelden lagen. Nadat ik al vroeg door 
mijn vader naar de voetbalvelden van 
R.V.C. (dat toen nog Residentie Voetbal 
Club heette) werd meegesleept, mocht 
ik op 8-jarige leeftijd van die club lid 
worden. 
Tijden met veel herinneringen. Voetbal-
len in het Overvoorde Bos of het Zui-
derpark, kijken naar Sinterklaas op het 
dak van de flats aan de Jan Luijkenlaan, 
zwemmen in het Zuiderpark. Verzame-

-  Voor de snelle wederopbouw na de oorlog werd veel gebruik gemaakt van van Scandinavische houtskeletbouw, dat zette je snel en 
betaalbaar neer. Zoals dit Finse 8-klassige schoolgebouw aan de Rederijkerstraat, dat Ton Kant bezocht en zag afbranden.  -

len met voetballen op zaterdagmiddag 
– want ’s ochtends moesten we nog naar 
school - op het Veluweplein voor de 
ambachtsschool, om van daar uit met 
het hele elftal naar het andere eind van 
Den Haag te fietsen of ‘helemaal’ naar 
Loosduinen.

Dreamteam
Na de lagere school ging ik naar de 
Dr.Albert Plesman-mulo waar ik de 
eerste jaren vooral succes had op het 
voetbalveld. Grote successen wer-
den behaald onder leiding van onze 
gymleraar Mazure. Op zich was dat 
geen wonder, want in dat ‘dreamteam’ 
speelden diverse spelers uit selectie-
teams van bekende voetbalclubs uit Den 
Haag, zoals Aad de Mos, die toen nog 
gewoon Adrie heette. Iedere dag werd er 
gevoetbald op het schoolplein, de straat 
en op het RVC- veld aan de Schaapweg. 
Of op de speelweide van het Zuiderpark 
waar alle fanatieke voetballers in die tijd 
kwamen. Rivaliteit was er volop. Vooral 
tussen het ‘grote’ ADO met de eerder 
genoemde De Mos, maar ook met Lex 
Schoenmaker die in de buurt van dat 

lekkere snoepwinkeltje op de Troelstra-
kade woonde. Fanatiek was ook Dick 
Advocaat, die toen nog gewoon Dikkie 
heette. Hij kon niet echt goed voetbal-
len maar hij compenseerde dat met een 
tomeloze energie, inzet en heel veel 
overtredingen.

Ons Liverpool
In mijn puberjaren was er in en om Den 
Haag nog veel meer te doen. Belangrijk 
was ook de muziek uit de jaren zestig. 
De ‘mersey-beat’ uit Liverpool kwam 
overwaaien. Je was of voor de Beatles, 
of voor de Rolling Stones. Ik was voor 
de Beatles. Tot mijn grote plezier werd 
Den Haag in die tijd het ‘Liverpool van 
Nederland’.
In mijn herinnering is er een periode 
blijven hangen van een kind van vlak 
na de oorlog dat door de zo gewenste 
wederopbouw enorm veel sociale, 
maatschappelijke en technische ontwik-
kelingen heeft meegemaakt. Dus een 
babyboomer van het zuiverste soort!

Ton Kant
tonkant@zonnet.nl

Buurttuinen te huur 
van medio maart tot 
november voor 55+ 

De gemeente Den Haag stelt ook dit jaar 
weer buurttuinen beschikbaar waar 55-plus-
sers voor in aanmerking komen. Van 15 
maart tot 1 november 2010 kunnen huurders 
hier hun eigen groenten, bloemen en planten 
verbouwen.
De tuinen zijn 30 m² groot en kosten 34 
euro. oor de meeste tuinen is tegen betaling 
van 4 euro een sleutel te krijgen, zodat ook 
na sluitingstijd kan worden getuinierd. 
Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs 
kan men zich aanmelden op de woensda-
gen 3 en 10 februari tussen 9.00 en 16.00 
uur. Er  is een maximum van één tuin per 
huishouden. Wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. Aanmelding kan alleen op 
de volgende locaties zelf: Milieu Service 
Punt ,Reigersbergenweg 280;  ‘t Waaijgat, 
Havenkade 75; Schooltuin, Kornoeljestraat 
117; De Molenweide, Stuwstraat 31; Milieu 
Servicepunt, Anna Polakweg 7 (ingang 
Vreeswijkstraat).
Voor meer informatie over de precieze 
locaties van de beschikbare tuinen, zie op 
internet www.denhaag.nl/buurttuinen

DUTCH SWING COLLEGE BAND
GROOTS JUBILEUM CONCERT

m.m.v. FREEK de JONGE- LAURA FYGI
Mrs.Einstein   -    Dim Kesber

Dr.A.Philipszaal  - Den Haag za. 8 mei 
Kassa : 070 – 88 00 333

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
Bel 070 - 3240221
Ook voor het melden van een overlijden

Lees meer over de coöperatieve 
uitvaartvereniging op pagina 13
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espons roeneste n
Op mijn in het vorige nummer 
geplaatste oproep v.w.b. het gesticht 
Groenesteyn, heb ik veel positieve 
reacties ontvangen. Er waren zelfs 
mensen, lotgenoten uit dien tijd, die 
mij lieten weten blij te zijn dat er 
eindelijk e.e.a. in de openbaarheid 
kwam, naast de NOS uitzending 
in 1982 over Groenesteyn, zowel 
positief als negatief. Zelfs is mij 
het boekwerkje ‘Het Groenesteyn 
Syndroom’ door Hans Koekoek 
gratis aangeboden. Ook is er door 
deskundigen genealogische hulp in 
het vooruitzicht gesteld om mijn 
neef Jopie Bos te achterhalen.Veel 
dank aan de krant en de mensen die 
reageerden!

lle a n
ta n@ etnet.nl

Meer bioscopen
Volgens ons missen op het lijstje met 
bioscopen van Peter Kloek in het 
vorige nummer nog Cineac (aan het 
Buitenhof) en Studio (daar vlakbij in 
de Kettingstraat).

a a t a e
a a t a@ etnet.nl

af  ‘De lectrische’
Inhakend op het artikel Bij Gijsje in 
Café Het Zuiden (in nr. 23) kan ik 
nog iets toevoegen. In 1935 ben ik 
als 9-jarige jongen van het Stati-
onsplein verhuisd naar het adres 

Stationsweg 129 129a. Wij hadden 
een café genaamd ‘De Electrische’ 
op het Stationsplein, immers recht 
tegenover de uitgang van de elec-
trische Hofplein trein van station 
HS. Toen we verhuisden naar de 
Stationsweg hebben mijn ouders 
deze naam meegenomen, vanwege 
de naamsbekenheid.In het artikel 
wordt wel de zaak met Indische 

itrustingen genoemd, dat was dus 
voor onze vestiging op dat adres.  In 
het artikel grenst Hotel Exelcior aan 
de hoek van de Stationsweg, toen 
wij daar woonden was op de hoek 
een lunchroom van De Sierkan ge-
vestigd, met de ingang precies op de 
hoek. Die zat dus tussen ons café en 
het hotel. Onze zaak werd gesloten 

in oktober 1939, omdat mijn vader 
na sluitingstijd (half een) vergeten 
had de voordeur af te sluiten en nog 
met klanten aan de leestafel wat 
zat na te praten. Zo ging dat in die 
tijd! We zijn toen verhuisd naar de 
Jan Blankenstraat waar ik tot 1960 
gewoond heb.

o an . an e el en
el@ a e a.nl

De kolenman 
Met genoegen heb ik de column 
van Julius Pasgeld gelezen over ‘de 
kolenman’. Ik herinner mij ook nog 
dat door de kolenman de jute zakken 
op een stapel werden gelegd, en dan 
werden die zakken door mijn vader 
en of moeder geteld om te weten 
hoeveel mud er was geleverd en 
moest worden afgerekend. Later in 
1934 toen we centrale verwarming 
hadden werd er cokes geleverd, dat 
in de kelder werd opgeslagen. Dat 
werd toen ‘per ton’ geleverd.

e a oo t an aa
. oo t an @k n a l.nl

Leonard oggeveen
Voor een artikel te verschijnen in 
het tijdschrift van het Nationaal 
Onderwijsmuseum zoek ik contact 
met mensen die in de klas hebben 
gezeten bij de Haagse schoolmeester 
en kinderboekenschrijver Leonard 
Roggeveen. Ook reacties van men-
sen die Roggeveen op andere wijze 
gekend hebben zijn welkom.

e ea t e e ee e z n e e en
n.a. . et o oe e an an k
an to e e tlan n

an o aa z n eken
e toen al ee t e ea ee oe t

n et o n e te e on e en e .

a an oon e oe
an oon e oe @ etnet.nl

el.

Annie Schuwer
Ik ben opzoek naar Annie Schuwer. 
Schuwer is de naam van haar man. 
Zij hebben twee kinderen, Rick en 
Linda. Ik weet dat ze gescheiden 
zijn. Helaas ken ik haar meisjesnaam 
niet, maar ze werd ook wel eens 

blonde Annie genoemd. Zij woonde 
in de jaren ‘50 in de Hekkelaan en in 
de jaren ‘60 in de Van Speykstraat, 
daarna op de Ieplaan.

ana a
ana @z o.nl
el.    

S an der Heem
Wij verzamelen al enkele jaren 
materiaal over de voormalige ER-
RES fabrieken (Van der Heem NV) 
aan de Maanweg in Den Haag. We 
proberen via een website het merk, 
dat in 1966 verdween te laten voort-
leven; niet in de laatste plaats voor 
de duizenden verzamelaars van oude 
radiotoestellen en Solex bromfietsen. 
Het zwaartepunt van het bedrijf lag 
in Den Haag, waar tot het eind maar 
liefst 4.000 mensen werkten bij de 
vestigingen aan de Maanweg en aan 
de Laakkade. We hopen dat er oud-
werknemers en misschien klanten 
van destijds zijn die nog wat moois 
of aparts hebben liggen aan foto’s, 
documenten e.d. dat bruikbaar is 
voor de website. Neem een kijkje op 
www.vanderheem.com om te zien 
wat voor mooie documentatie er al is 
verzameld!

. . en o en
l ana e

a enaa
ee @ lanet.nl

el.

Adri ooi j man
Wie kan mij in contact brengen of 
mij informeren over Adri Kooiman 
of Kooijman. Hij was even voor en 
in het begin van de oorlog mijn klas-
genoot en vriendje op de Montesso-
ri-school aan de Van Ostadestraat in 
Den Haag. Zijn vader had een kleine 
boekhandel in de Wagenstraat vlak-
bij de Wagenbrug en het Groene-
wegje. Na opheffing van die winkel 
(rond 1940) is hij verhuisd naar de 
Stellenboschstraat. Zover ik weet 
had hij één jonger zusje, geboren 
omstreeks 1938. Ongewoon voor die 
tijd, noemde hij zijn ouders bij de 
voornaam: Piet en Marie.

oo t
a t @ a e a.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.

roe  aan beroe svissers
ie er ten in   

Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten (SMG) op 
zoek naar: Persoonlijke herinneringen en ervaringen van 
vissers uit WO II. Er is er maar weinig bekend over de 
visserij in de Tweede Wereldoorlog. Bekend is wel dat de 
vissers werden gedwongen om met hun schepen in dienst 
van de Geallieerden of de Duitsers te werken. Maar hoe 
werd dit door de vissers ervaren. Wat maakten zij mee aan 
boord en hoe ging het thuisfront hiermee om  SMG is opg-
ericht om mondelinge geschiedenisprojecten uit te voeren, 
omdat deze een belangrijke aanvulling zijn op de al bek-
ende historische bronnen. Samen met Visserijmusea en Stadsarchieven, in Den Haag en Scheveningen zijn dit Muzee 
Scheveningen en het Haags Gemeentearchief, wil SMG verhalen van oud-vissers vastleggen, doorgeven en bewaren 
voor de toekomst. Deze ooggetuigenverslagen worden vastgelegd op dvd en kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
onderzoek en documentaires, voor tentoonstellingen en schoolprojecten.  

Voor het project ‘Vissers in de Tweede Wereldoorlog’ zijn wij op zoek naar:  
oud-vissers;  partners van oud-vissers; kinderen van oud-vissers; mensen 
die destijds werkten aan boord van vissersschepen. Wat houdt het in: de 
bereidheid eenmalig een cameraman en een interviewer te ontvangen; de 
bereidheid uw verhaal te vertellen voor de camera, eventueel toegelicht met 
documenten foto’s. Om het project te kunnen realiseren zullen SMG en de 
betrokken Visserijmusea en stadsarchieven zich inzetten voor het verwerven 
van subsidies en sponsors.

eageren
Ge nteresseerden kunnen contact opnemen met: Muzee Scheveningen, Paul 
de Kievit, 070 350 08 30, p.dekievit muzee.nl, www.muzee.nl  Haags 
Gemeentearchief, Jan Van Wandelen, 070 353 70 26, j.vanwandelen hga.
denhaag.nl, www.gemeentearchief.denhaag.nl  Stichting Mondelinge Ge-
schiedenisprojecten, Kees Plaisier, 06 290 11 009, info stichting-smg.nl

 www. ti hting g.nl

- e garnalenvissers kiezen zee in  Foto  ol goon . -

- ogger S   van rederij Vrolijk vaart uit in 
 Foto  ol goon . -
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Meneer Bennik

In de Grootmeestergroep A van Corus 
2010, waarin de absolute wereldtop 
combatteert, is de  oudste deelnemer 
dit jaar de flegmatieke Britse groot-
meester Nigel Short, met 44 jaar echt 
‘een oudje’ in het topschaak vandaag 
de dag. Alle ogen zijn gericht op een 
van de jongste deelnemers, de 19-ja-
rige Magnus Carlsen uit Noorwegen, 
op ‘rating’ inmiddels de Nr. 1 van de 
wereld. 

lichebeeld
De tijd dat schaken een bezigheid 
was voor bezadigde oude heren, 
achter het bord met een dikke sigaar 
en een glas cognac, is al tientallen 
jaren volledig achterhaald. Zeker op 
topniveau. Daar wordt nu de dienst 
uitgemaakt door jonge mannen, die 
de sportschool fre uenteren, speciale 
di ten volgen, mentale coaches heb-
ben en die voor hun schaaktechnische 
‘voorbereidingen’ dagelijks werken 
op snelle PC’s met miljoenen partijen 

tellende databases.
En het zijn allang niet alleen mannen 
meer die op topniveau spelen, al 
maken die daar nog wel de dienst uit. 
Een speelster als de Hongaarse Judit 
Polgar (geboren 1976) drong in 2003 
bijvoorbeeld al door tot de top 10 van 
de wereld, op de ‘mannenranglijst’ 
dus. Een zeer sterke grootmeester, 
net als haar zusjes Susan en Sofia 
trouwens. Op jeugdtoernooien en 
bij het schoolschaak zijn meisjes 
tegenwoordig, ook in Nederland, flink 
vertegenwoordigd.

eteranen
Zijn de veteranen c. . ‘de oudere 
mannen’ dan in het helemaal uit de 
schaakarena verdwenen  Nee, in het 
geheel niet! Laten we maar eens het 
traditionele toernooi voor (oud) par-
lementari rs noemen dat altijd in het 
eerste weekeinde van ‘Corus’ wordt 
gehouden, dit jaar met onder meer 
Henk Vonhoff, Jan Nagel en last-but-

not-least de 98-jarige oud-senator van 
de CH , Prof. Dr.  Johan van Hulst – 
die al vele jaren van de partij is.
Schaken is een mengeling van kunst, 
wetenschap en sport. Wat het laatste 
aspect betreft is het mooie dat je er 
nog lang mee kunt doorgaan, ook als 
de spieren niet meer zo soepel zijn en 
de botten verkalken. Kans op bles-
sures is er niet – of vrijwel niet, er 
zijn alleen wat olijke incidenten wat 
dat betreft bekend. En het is ook nog 
eens ergens goed voor. it een studie 
van het Amerikaanse Rush niversity 
Medical Center, dat is gepubliceerd 
in het tijdschrift Neurology, bleek 
bijvoorbeeld dat bovennormale 
hersenactiviteit de ontwikkeling van 
Alzheimer remt. Onder zulke her-
senactiviteit moeten we dan volgens 
de onderzoekers vooral vormen van 
puzzelen verstaan als cryptogrammen 
en sudoku’en, maar in het bijzonder 
schaken maakt positief verschil.

P  Den Haag e.o.
Op zeven vrijdagavonden, te 
beginnen op 19 februari, worden de 
persoonlijke kampioenschappen voor 
50-plussers en 60-plussers van de 
Haagse Schaakbond (HSB) gespeeld 
in sporthal De Schilp in Rijswijk, de 
speellocatie van SV Pomar. De HSB 
omvat trouwens ook een groot deel 
van de regio, behalve Den Haag in 
feite het hele verspreidingsgebied 
van De Oud-Hagenaar, dus tot en 
met Zoetermeer, Delft, Westland, 
Wassenaar, Leidschendam-Voorburg 
en Rijswijk
Op de vrijdagen 19 en 26 februari; 5, 

12, 19 en 26 maart en 9 april wordt 
bepaald wie zich de sterkste schaker 
van de regio mag noemen in de 
categorie n 50-plus en 60-plus. De 
hoogst ge indigde 60-plusser krijgt 
bovendien het recht om later in het 
jaar uit te komen in het Nederlands 
Kampioenschap voor Veteranen, het 
zogenoemde Bilderbergtoernooi dat 
altijd in Oosterbeek wordt gehouden.
Speelgerechtigd zijn alleen spelers 
(geboren voor 1960) die lid zijn 
van een bij de schaakbond aange-
sloten vereniging. Helaas wellicht 
– alhoewel dat de vraag is. Want 
schaken is net als dammen een van 
de aller-goedkoopste sporten die je 
in verenigingsverband kunt spelen 
– en om te oefenen heb je behalve 
een bord en stukken eigenlijk niks 
nodig. Elke Openbare Bibliotheek, 
zeker de Haagse, heeft een schare aan 
goede en fascinerende schaakboe-
ken te leen. Voor wie een computer 
met internetaansluiting heeft, is het 

helemaal geweldig. De partijen van 
het Corus-toernooi (en vele anderen) 
zijn gratis live te volgen; maar het 
is ook mogelijk om zeven dagen per 
week, 24 uur per dag zelf te spelen 
op internet, tegen spelers uit de hele 
wereld, van het eigen niveau. Er zijn 
altijd beginners ‘online’, maar ook 
grootmeesters, dag en nacht.

Meer informatie
Op de website van de HSB ( www.
haagseschaakbond.nl ) is eenvoudig 
uit te zoeken welke schaakvereni-
ging het dichtst bij u in de buurt zit. 
Daar is ook alle nadere informatie 
te vinden over de aanstaande 50- en 
60-plus kampioenschappen ( www.
haagseschaakbond.nl content
view 1419 1  ) Kijk voor een wat 
bredere ori ntatie ook eens op de 
website van de landelijke schaakbond 
( www.schaakbond.nl ) of volg de 
slotrondes van het Corus-toernooi op 
www.coruschess.nl

oedkope sport  sociaal bindend en goed voor de hersens

ha en  voor on  n ou
am ioens ha   en  

Momenteel wordt in Wijk aan ee het legendarische orus schaaktoernooi gespeeld  bij velen 
nog steeds beter bekend als het ‘Hoogoven-toernooi’  dat daar al sinds 193  wordt gehouden. 
Het is sinds jaar en dag een van de sterkst bezette toernooien ter wereld  maar het heeft 
vooral ook faam verworven wegens het enorme aantal ‘amateurs’ dat gedurende twee weken 
speelt in vier- en tienkampen. De sfeer en de traditionele erwtensoep zijn er altijd fantas-
tisch  terwijl buiten in het gure badplaatsje de wind giert en de regen neerklettert.

- ud Tweede Kamer voorziitter ick olman, jarenlang lid van en aag s oudste schaakvereni-
ging , in  tijdens een simultaan tegen ederlands dameskampioene Zhao in eng.  -

- et Schaakgenootschap Rijswijk, dat speelt in t ude Raadhuis van Rijswijk, vierde zaterdag 
 januari z n de lustrum met een wedstrijd tussen jong en oud . p de foto de bedenker  van 

het evenement, eneraalmajoor . . Frans a au , tegen jeugdtalent Thomas de Ruiter.  -
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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

Alsje100mensennietkunthelpen,
helperdanéén!

HumanitasHaagland
zoektenthousiastevrijwilligersvoordevolgendeprojecten:

Buurtkamers coördinatorMariaBeunder
 Eenleuke(zelfverzonnen)activiteitsamenmeteenander
 organisereninjouwbuurt!
Eennieuwekans coördinatorMaikel’tZand
 Praktischehulpbiedenaanex-gedetineerden.
Home-Start coördinatorenAnneliesRamlalenAnnemiekHamers
 Wekelijkseengezinmetjongekinderen(tot7jr)eensteuntje
 inderugbieden.
Maatjesproject coördinatorCarolienBalt
 Wekelijkseenleukeactiviteitondernemenmeteenkind/jongere
 (10-20jr)indeknel.
Steunbijrouw coördinatorNellyDamen
 Klaarstaanvoordeanderisrijkdomontvangen.

Voeljijjeaangesprokenomjeintezettenalsvrijwilliger,
pakdetelefoonenbelHumanitasHaagland,telefoonnummer070-3584284.

Meerinformatie:www.humanitashaagland.nl

Humanitas geeft ondersteuning aan mensen die dattijdelijk nodig hebben,
gewoonvanmenstotmensopbasisvangelijkwaardigheid,verantwoorde-
lijkheidvoorjezelfenvooreenandermetbehoudvanregieovereigenleven.

PER DIRECT

TE HUUR

Seniorenappartementen  
in de wijk Seghwaert
Wonen met uitzicht op het groen? En toch alle  

winkelvoorzieningen en het openbaar vervoer in de 

buurt? Het kan aan de Vaartdreef. Een kleinschalig  

prettig appartementencomplex in de wijk Seghwaert met 

een eigen complexbeheerder. Vidomes verhuurt hier 

fraaie tweekamerappartementen voor vitale senioren. 

  Kale huurprijs ca. € 442,00 

(exclusief stook- en servicekosten).

  Alle woningen zijn voorzien van een balkon

  Voor sommige woningen is huurtoeslag mogelijk

  Verfpakket cadeau*

Interesse? 
Zie de advertentie in 

deze woonkrant of  

kijk op www.woonnet-

haaglanden.nl

Meer informatie: 
tel (079) 344 61 61 

(ma t/m vr.  

08.00-17.00 uur)

 
w w w . v i d o m e s . n l

M
O

N
D

VERZORGINGSPRAKTIJK

MULTI DENTAL

Gebitsimplantaten 
de oplossing!

www.multidental.nl

•  Klikprothese uit basisverzekering

• Onbezorgd functioneren

•  Weer normaal kunnen lachen, eten en pijnvrij

•  Geen eigen bijdrage indien tandenloze kaak

• Een gratis consult

•  Eventueel GRATIS halen & brengen

• Tandarts heeft nog plaats voor nieuwe patiënten

GRATIS klikgebit

18 jaar ervaring 
in implantologie

Meer informatie? 070 - 325 58 59

Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e rgadre
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

a tuuradre
r Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:   r overmaking          r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

tbu en aag



Het beroemde gebouw aan de Grote 
Markt kende ik al heel jong,  aldus 
mevrouw Noordam. Mijn moeder was 
al weduwe voordat ik werd geboren en 
daarom was ik vaak bij mijn  grootou-

ders, die verwoede voorvechters waren 
van het ziekenfonds in co peratiever-
band. Mijn opa was eerst broodbezor-
ger bij De Volharding en later portier, 
onder meer in het nieuwe gebouw van 
De Volharding; met hem ging ik daar 
vroeg op verkenning. Er werd toen nog 
met kolen gestookt, dus op zondag-
middag moesten de kachels worden 
gevuld. Dan ging ik soms mee. Ook 
was er op de zondagen een spreekuur 
van de tandarts tussen 10 en 11 uur ’s 
ochtends, maar alleen voor ‘noodgeval-
len’, als er met spoed kiezen moesten 
worden getrokken.
Mevrouw Noordam herinnert zich 
nog prima wat er zoal te vinden in het 
gebouw aan de Grote Markt. Op de 1e 
etage waren de kantoren van de co pe-
ratie, voor de uitkering van dividend, 
inschrijvingen van het lidmaatschap of 
betalingen van het ziekenfonds. Op de 
begane grond was er een schoenenwin-

kel van De Volharding, met zelfs met 
een pedicure service. Wel eerst voeten 
wassen voor de behandeling. Ik herin-
ner me dat er ook een herenkleding-
zaak van de co peratie was gevestigd. 

In het Co peratiemuseum in Schiedam 
kan men nog de muurtekst vinden van 
het gebouw De Volharding: Zeg niet 
ik, zeg wij ’.

rinelab
Als 17-jarige begon ik  op het 

‘urinelaboratorium’ in het gebouw op 

de Gedempte Burgwal, aan de kant 
van de Raamstraat,  vertelt mevrouw 
Noordam. Na het urinelab kwam 
ik terecht op de polikliniek aan de 
Goeverneurlaan, als assistente van de 
tandartsen en later van zuster Brokaar 
op de verbandkamer. Van haar heb ik 
veel geleerd. De co peratie had twee 
wijkpoliklinieken: op de Goeverneur-
laan en op de Mient. Daar hielden de 
vrouwenarts, huisartsen en een tandarts 
hun spreekuur. Voor de tandarts kon 
men spoelen in de keukens.  
De ‘lijkverzorging’ van de nu nog ac-
tieve Co peratieve itvaartvereniging 
De Volharding startte in de jaren ’30  
aan de Prinsengracht 39. Daar werd  
getimmerd aan de kisten, met hulp van 
de broodbezorgers trouwens. Maar 
tijdens de uitvaarten werd gevraagd 
om stilte.
Toen ik in 1944 twintig jaar oud was, 

mocht ik de verpleegstersopleiding 
gaan volgen in het gebouw aan de Ge-
dempte Burgwal, samen met collega’s 

van uiteenlopende leeftijd behaalde 
ik daar in 1947 mijn diploma. Ik was 
vanaf dat moment de trotse draagster 

van het witte kruis.
Het gebouw aan de Gedempte 

Burgwal bestond uit een ziekenhuis en 
poliklinieken,  vertelt mevrouw Noor-
dam. Ik herinner me de specialisten 
dr. Houwen en dr. Bonzel, dat waren 
huidartsen; de chirurgen dr. Kruisinga 
en dr. Van Gelderen en de vrouwenarts 
dr. Blommestein). Op de r ntgenkamer 
werkte broeder Vink. Zuster Dilling 
was de directrice en  zuster Oosterhof 
de adjunct. De hoofdzusters waren 
zuster Hooftman en de zeer populaire 
zuster  De Ruyter.

Ondergedoken artsen
Zelf werkte ik in de oorlogsjaren op 

de 1ste etage. Ik weet nog dat veel 
huisartsen in het ziekenhuis ‘onder-
gedoken’ waren voor de razzia’s. Die 
lagen dan met veel zichtbaar verband  
en ander  hulpmateriaal in de bedden.  
De Duitsers kwamen gelukkig niet veel 
verder dan de portier, onder andere 
mijn opa. Ook kwamen de slachtoffers 
van het bombardement op het Bezui-
denhout bij ons terecht, we kwamen 
bedden tekort.

Ooievaartje op de speld
Na mijn examen werd ik in de 

kraamkliniek op de Nieuwe Duinweg 
24 geplaatst, waar ik na een half jaar 
opleiding mijn ‘ooievaartje’ haalde, die 
nu op mijn witte-kruis-speld was afge-
beeld,  herinnert mevrouw Noordam 
zich met genoegen. De kraamkliniek 
werd mede gefinancierd door de ver-
koop van speciale zegels, ‘bouwstenen’ 
genoemd. Het was in die tijd nogal an-
ders dan tegenwoordig, na de bevalling 
bleven moeders nog tien dagen in de 

kliniek. De baby’s verbleven trouwens 
op een aparte zaal. Ze werden alleen 
voor de voeding en het ‘pa en moe 
uurtje’ daar vandaan gehaald. Aan de 
familie werden ze getoond van achter 
de glazen scheidingswand van de zaal. 
En dan maar hopen dat je je niet ver-
giste en de goede baby aanwees.
Toen mevrouw Noordam zelf kinderen 

kreeg moest zij in 1953 verplicht 
ophouden met werken, zo was de wet 
toen. Maar in 1959 veranderde,  zegt 
mevrouw Noordam. Een oud-collega 
vroeg dat jaar of ik haar als verpleeg-
ster wilde vervangen. Dat heb ik als 
part-timer toen gedaan. Later, in de 
jaren ’70, ben ik trouwens nog voor 
het Rode Kruis actief geweest, op de 
boottochten die met de ‘Henri Dunant’ 
werden georganiseerd.
Het zijn warme herinneringen die ‘Zus-
ter Kok’ koestert aan De Volharding. 
Het was dan ook met tranen in de ogen 
dat zij later aanzag hoe het ziekenhuis 
aan de Gedempte Burgwal waar zij was 
begonnen, tot Chinees restaurant werd 
verbouwd.            

Cock Noordam
. . . o k e ak e o t

lo k e. @z o.nl
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‘ uster ok’  dat wil zeggen ock oordam  thans 5 jaar  werkte in de vorige eeuw als ver-
pleegster bij ‘De olharding’. Met groot genoegen las zij in nr. 17 van De Oud-Hagenaar van 
9 september  het verhaal van Herman van der Hoeven over deze verbruikscorporatie en het 

ziekenfonds Azivo. Mevrouw oordam vond nog wat mooie foto’s en deelde wat herinnerin-
gen met haar vriendin Loukie ak  ecourt  die ze voor haar opschreef t.b.v. deze krant. 

‘ uster ok’ 5  en haar lange relatie met De olharding:

oe er en in  re en na e beva in
no  tien a en nazor  in e inie

- Zusters pronkend met pas geborenen, staand in het midden zuster ock oordam. -

- e bab zaal van de kraamkliniek, waar de familie vanachter glas 
een blik mocht werpen op de jongste telg. -

- en zaal in de kraamkliniek anne  vrouwenziekenhuis aan de ieuwe uinweg, 
die in  werd geopend.. -

- ij bouwen 
mee  iro 

 Zegels 
die werden 
verkocht voor 
een bijdrage aan 
de bouw van de 
kraamkliniek van 

e Volharding. -

Azivo zelfstandig  moeilijke scheiding van de co peratie
In de Tweede Wereldoorlog pakten dreigende wolken zich samen boven de Nederlandse ziekenfondsen. Tot 1 november 
1941 was het ziekenfonds onderdeel geweest van de Co peratieve Verbruiksvereniging De Volharding. De Duitsers wilden 
echter niet dat ziekenfondsen bestuurd werden door particulieren, maar door de overheid: met één ‘Krankenkasse’. Op deze 
manier kon alles gemakkelijker worden gecontroleerd.
Door de maatregel van de Duitsers kwam er een scheiding tussen het ziekenfonds en de co peratie, waarna het ziekenfonds 
verder ging onder de naam Azivo. Een moeilijke scheiding. Tegen het einde van de oorlog dreigden de ziekenfondsen geheel 
te worden opgeheven. Doordat de Koningin in Engeland zat én Dolle Dinsdag uitbrak ging dit gelukkig niet door.
Een volgende belangrijke ontwikkeling vond plaats op 1 februari 1957, toen een inkomensgrens voor vrijwillig verzekerden 
werd ingevoerd. De beslissing van de overheid was tegen de zin van Azivo. Azivo was, en is nog steeds, van mening dat 
ieder mens gelijk is en recht heeft op goede zorg, ongeacht het inkomen. De algehele loongrens werd uiteindelijk in 1966 
ingevoerd. Iedereen beneden een bepaald inkomen was verplicht zich te verzekeren bij een ziekenfonds, anderen werden 
particulier verzekerd. Vanaf die tijd werd duidelijk verschil gemaakt in geleverde zorg tussen een particulier- en een zieken-
fondsverzekerde. 

on z o n e n
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Deze week:

i r het a tuele nieuw de e a te uit endti den en
eer r gra a in r atie e t e t e t nline.nl

-advertentie-

Deze week:

nd rdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal

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

at rdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport op zaterdag

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

aandag vanaf 17 00 uur 
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal

n dag vanaf 17 00 uur
TV West Nieuws
Niet Klaguh, Stemmuh
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

West start website gemeenteraadsverkiezingen
mr  t an rt  maandag 1 f ruar  n t  v r d  m nd  g m n

t raad v r ng n.  d  nt rn t ag na  v nd n r  t aat t  n u  n 
a t rgr nd nf rmat . t r t daarv r am n m t nd r m r n aag ntraa .
Op woensdag 3 maart gaan de inwoners
van deze regio naar de stembus om een
nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een 
belangrĳ ke dag voor policiti en burgers. 
Daarom lanceert Omroep West een speci-
ale website met het laatste verkiezingsnieuws,
achtergronden, twitt er-berichten, dagelĳ kse
peilingen, portrett en van politici en relevante
links naar bĳ voorbeeld partĳ -programma’s,
politieke weblogs en een stemwĳ zer.
De redactie van Den Haag entraal verzorgt
de portrett en van Haagse politici. Het adres van de verkiezingssite is www.westonline.nl
verkiezingen.

Niet Klaguh, Stemmuh
Wie stemt heeft  invloed. Dat laten Fred Zuiderwĳ k en Stephan Evenblĳ  zien aan de hand van 
zes Haagse thema’s in een korte programmaserie met de overduidelĳ ke titel: Niet Klaguh,
Stemmuh. Het programma is tot aan de verkiezingen te zien, elke dinsdag op TV West.

West verkiezingsprogramma’s
In de aanloop naar de verkiezingen heeft  Omroep West nog meer speciale uitzendingen
op het programma staan. Zo brengt het televisieprogramma Westweek op 3 februari de
eerste in een serie debatt en. Het radioprogramma Gesprek van de Dag trekt vanaf
22 februari door de regio om met politici en bewoners te praten over thema’s die
in de verschillende gemeenten spelen. Meer informatie over de programmering
rond de gemeenteraadsverkiezingen is te vinden op www.westonline.nl verkiezingen.

Kirsten van Dissel informeert 
reizigers

Reizigers worden nogal eens geplaagd door weg-
werkzaamheden. Die komen niet als verrassing 
voor de kĳ kers van het Verkeersjournaal op TV 
West. Kirsten van Dissel vertelt daar zes dagen
per week precies waar werkzaamheden ge-
pland staan en hoe men het beste om kan rĳ den. 
Het hoe en waarom van die wegwerkzaamheden, 
grote infrastructurele projecten en ontwikkelingen

in het openbaar vervoer staan centraal in Verkeer en Meer.
Het informatieve TV West-programma verhuist met ingang van 2 februari
naar de dinsdag. Omroep West maakt beide programma’s in samen-
werking met Gemeente Den Haag, HTM, Stadsgewest Haaglanden, Provincie Zuid-Hol-
land en Rĳ kswaterstaat dienst Zuid-Holland.

ADO–Heerenveen én Groningen-ADO live op Radio West
Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳ d van ADO Den Haag live. Voor de ko-
mende week staan er twee wedstrĳ den op het programma. Op zaterdag 30 januari vanaf 
20.45 uur speelt ADO Den Haag tegen Heerenveen, dinsdag 2 februari om 20.00 uur staat 
Groningen-ADO Den Haag op het programma. Beide wedstrĳ den zĳ n live te beluisteren op 
Radio West. Vak W kĳ kt op vrĳ dag 29 januari vooruit vanaf 17.30 uur op TV West.

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

at rdag
08-11 uur ZEP
11-12 uur And the beat goes      
  on
12-14 uur Ik hou van Holland
14-18 uur Radio West Sport
18-19 uur Ron’s Platencast
20-23 uur ADO-Heerenveen 

ndag
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

eestal onver achts en 

plotseling  overlijdt een 

dier are  een amilielid o  

partner  oor hulp en steun 

ij overlijden neem contact op

met e olharding uitvaart org

Bel 070  3240221
Ook voor het melden van een overlijden

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l
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JUBILEUMKORTING

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



Vanaf de Geestbrugweg in Rijswijk, 
waar wij woonden, liepen mijn ouders 
er op gezette tijden heen om de popu-
laire films van die tijd te zien. Als kind 
mocht ik wel eens mee, als de film 
voor alle leeftijden was goedgekeurd.  
In de jaren ‘40 en ‘50 werd er tijdens 
de pauzes in het Rembrandt Theater 
vaak een live act vertoond. Zo heb ik 
er eens Henri tte (‘Heintje’) Davids 
zien optreden met conferences en lied-
jes van haar broer, de beroemde Louis 
Davids. Henri tte was een kleine 
dikke vrouw met een plat Rotterdams  
accent die graag frivool haar rokken 
optilde, zodat haar korte benen zicht-
baar werden.  Hilariteit alom als zij 
deze gewaagde act vertoonde.  Mijn 
moeder, zelf ook een Rotterdamse,  
heb ik nooit meer zo uitbundig zien en 
horen lachen!
Ook mocht ik op woensdagmiddag op 

eigen houtje naar de zogenaamde kin-
derfilms: Laurel en Hardy, de dikke en 
de dunne; Watt en Halfwatt; Tarzan; 
en Charly Chaplin.

Sinterklaastoneel
Toen ik later onderwijzer werd 
in Rijswijk deed ik mee aan het 
Sinterklaastoneel in Rembrandt. 
Onderwijzers van openbare scholen 
in Rijswijk studeerden in hun vrije 
tijd een geschikt kinderstuk in, om dat 
rond 5 december voor de hogere klas-
sen van de basisscholen  te vertonen. 
De kleintjes kregen op school bezoek 
van  Sint en Piet. De kinderen werden 
met bussen van school gehaald en 
gebracht. Die voorstellingen waren 
altijd een feest, want zodra hun ‘mees’ 
of ‘juf’ op het toneel verscheen, 
moest het spel even worden stilgelegd 
vanwege de luidruchtige bijval van de 

betreffende school. Hartverwarmend 
was dat. Het stuk had niets te maken 
met Sinterklaas, als het maar spannend 
en leuk was. Nou, het werd iedere 
keer een feest! Meestal waren er twee 
voorstellingen om alle leerlingen te 
kunnen  laten genieten. Ze leefden  
altijd hoorbaar mee. Vooraf en tussen 
de bedrijven door werden er natuurlijk 
Sinterklaasliedjes gezongen.

Ongelukje
Er ging ook wel eens iets mis. We 
waren een keer net begonnen met 
het eerste bedrijf, toen er uit de zaal 
luid gejoel opsteeg. Wat bleek  
Het decor van een paleis was niet 
goed verankerd en kwam langzaam 
voorover om met een daverende 
klap op het toneel neer te storten. 
De kinderen klommen op hun stoel 
om deze onbedoelde maar sensatio-

nele wending  toe te juichen. Wij, als 
spelers, schrokken hevig. Gelukkig 
stonden de acteurs ver genoeg naar 
voren om niet geraakt te worden, maar 
de wachtenden achter de schermen 
stonden nu open en bloot te kijk voor 
het publiek. De regisseur liet snel het 
doek zakken en met vereende krachten 
werd het decor weer overeind gezet 
en goed vastgesjord. Intussen was een 
gitaarspelende collega  zo tactvol om 
de zaal te onderhouden met  ritmisch 
gezongen Sinterklaasliedjes. Tot het 
doek weer opging en wij van voren af 
aan opnieuw begonnen met het stuk.

aar leine Schouwburg
Wij bespeelden het theater rond 
Sinterklaas in de jaren tussen 1962 
tot 1966. Het theater, met  met z’n 
ijskoude kleedkamers en gemis aan 
elk comfort voor de spelers, werd toen 
gesloten. Het was gewoon versleten. 
Het pand werd bestemd voor een 
supermarkt. Maar het traditionele 
jaarlijkse Sinterklaastoneel werd be-
houden, in de Kleine Schouwburg aan 
de Karmozijnlaan te Rijswijk.

Barend Jan Donker
l n en @ lanet.nl
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‘Met een daverende klap stortte het decor neer’

ou  embran t heater arm herinner  
i m i en  maar oo  tonee  en vari t

In het Laakkwartier op het Lorentzplein  in het gebouw 
waar nu een supermarkt is gevestigd was vroeger het 

embrandt Theater. Het heeft van 1933 tot 1966 als zodanig 
gefunctioneerd. oor de bewoners van het Laakkwartier en 
het aangrenzende ijswijk was het de enige nabijgelegen 
uitgaansmogelijkheid voor film en theater.

- e bouw van het Rembrandt Theater aan het orentzplein in . rchieffoto . -

- et interieur van de zaal van het Rembrandt Theater, vlak na de oplevering in december 
 rchieffoto . -

- Starring Frank Sinatra in Sergeants , 
een lmhit in . Foto  Stokvis . -

Heintje Davids 
en haar ‘comebacks’
Hendrika David (1888 – 1975), beter bekend onder haar ar-
tiestennamen Henri tte – en nog bekender - Heintje Davids, 
was de jongste van vier kinderen. Haar vader Levie David 
was komiek en caféhouder en haar moeder Francina Terveen 
was dienster. 
Heintje was de enige van het gezin die aanvankelijk niet mocht 
meedoen aan het ‘Familietheater David’ dat optrad in Rotterdam, maar ook op tal van kermissen in het land. Heintje 
werd er door haar propperige voorkomen en rare stemgeluid niet geschikt voor geacht door de rest van het gezin.
Maar ze was er zelf van overtuigd dat ze wel degelijk het nodige in petto had als artiest en begon in 1907 op eigen houtje 
een carri re als komisch revuezangeres. In 1910 vormde za dan toch met haar beroemde broer Louis een duo, dat succes 
bleek te hebben, zoals met het programma Toon en Toos in de Opera .
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef Heintje optreden in diverse revues. Ze werkte ook mee aan de speelfilmversie van 
de volksmusical De Jantjes (1934). Tijdens de oorlog zat ze op diverse plaatsen ondergedoken. Ze was de enige van de 
joodse familie Davids die de oorlog overleefde: Rika en Hakkie stierven in Duitse concentratiekampen; Louis was vlak 
voor het uitbreken van de oorlog al overleden.
Na de bevrijding bleef Heintje Davids het repertoire van voor de oorlog uitdragen tijdens optredens in het hele land. Er 
werden verschillende solo-platen van haar opgenomen. Na haar offici le afscheid in 1954, maakte Heintje Davids al snel 
haar comeback. Tot ver in de jaren zestig bleef ze optreden, waarbij ze regelmatig aankondigde dat dit echt de laatste 
keer was. In de volksmond is ‘Heintje Davids’ sindsdien een aanduiding voor iemand die voortdurend afscheid neemt.

- enri tte en haar broer ouis in de ationaal- lm p 
Stap  -

Woensdag jeugdmatin e 

Opvoedkundig 
concept HA A
In de jaren ’50 en ’60 werden in het 
Rembrandt Theater, Capitol, Du Midi, 
West-End, Seinpost en Musica op menige 
woensdagmiddag films gedraaid voor de 
jeugd. Toegangskaartjes kostten een paar 
dubbeltjes. Die filmmiddagen werden 
georganiseerd door de HAJA, de Haagse 
Jeugd-Actie. 
De HAJA was een gemeentelijke commis-
sie voor de morele heropvoeding van de 
jeugd  die kort  na de oorlog, in september 
1946, werd opgericht op voorstel van het 
gemeenteraadslid dr. E.J. Tobi, onder meer 
voor het beramen en uitvoeren van maat-
regelen om de ongeorganiseerde jeugd 
te binden en gunstig te be nvloeden . De 
commissie ging van start onder voorzitter-
schap van dominee D. Veldkamp.

Ockenburg en Overvoorde
De commissie werd geacht burgemees-
ter en wethouders te adviseren over het 
jeugdbeleid en maatschappelijke initiatie-
ven te bevorderen die het welzijn en een 
goed burgerlijke opvoeding van de jeugd 
ten goede kwamen.
Tot de eerste initiatieven in 1946 behoorde 
onder meer het vinden van ruimtes voor 
jeugdsoci teiten en het reserveren van 
kleine kampeerterreinen voor jongeren 
op Ockenburg en bij Overvoorde. In 
1968 werd de HAJA omgevormd tot een 
stichting. iteindelijk ging de HAJA in 
1986 samen met andere instellingen op 
in de Stichting Haags Sociaal Cultureel 
Werk. Na vele jaren van ruzies, bestuurlijk 
getouwtrek en gedoe trouwens – wat in 
de jaren ’70 en ’80 inherent was aan het 
welzijnswerk.

- p woensdagmiddag 
 februari  voor ct in het Rembrandt 

Theater de lm met de stichtelijke titel 
erlijk duurt het langst . -
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ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consu entenzaken  rechten zoals erfrecht  belastingen en andere financi le zaken  w vragen worden 
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Samenlevingskwesties

Ondertekening van 
een overeenkomst

een een aal e aakte en oo
e e a t en on e teken e a aak
e t el no kee aa

aan e t aa

Een overeenkomst tussen twee 
partijen en offi cieel ondertekend door 
die partijen is natuurlijk rechtsgeldig. 
Maar als een van de partijen er vanaf 
wil of wijzigingen wil doorvoeren 
en de ander niet, dan kan dat alleen 
via een juridische procedure. Men 
kan dan alleen zijn gelijk krijgen als 
in de overeenkomst zaken staan die 
in strijd zijn met de wet of anders-
zins juridisch aanvechtbaar. Van het 

uitvechten van geschillen met dure 
advocaten zijn wij geen voorstan-
der, zeker niet als het om marginale 
bedragen of zaken gaat. Probeer een 
geschil eerst in onderling overleg bij 
te leggen.

AOW en pensioen

Papierbedrijf heeft 
g n pensioenregeling
k e k n t en aan en een
e n e a e an e et a
e t e kne e at n en

oen e el n kent. e e k e e ze t
at zel aa oo on en oen
oeten zo en. at te e t

Merkwaardig dat een bedrijf in de 
(oud- ) papierbranche niet onder 

een CAO en pensioenregeling valt. 
Lijkt ons een punt om collectief met 
het personeel (of als er een onderne-
mingsraad is) hierover met de werk-
gever te praten. Als uw werkgever 
stelt dat het personeel hiervoor zelf 
maar moet zorgen, gaat hij wel erg 
kort de bocht en bepaald niet sociaal 
te werk. Is één van de werknemers lid 
van een vakbond  Lijkt ons een mooi 
moment om de vakbond hiervoor in 
te schakelen!

iscale zaken

Lijfrente-uitkering
valt in bo  1
n en k e e en en e
n o e le et e a o aat en n
e an e e el at een l ente ol
e e l t t en e tke n zo

o en e eel . et zo e
at e l ente tot t etal n ko t.
o en k an at k late o

n e en zo toe la
oet nle e en. et to n ele
aa el an on zel et an

o onta t o te ne en et e ela
t n en t

Een lijfrente-uitkering is belastbaar 
bruto-inkomen in box 1 indien de 
premies of koopsom indertijd fi scaal 
aftrekbaar zijn geweest (in de meeste 
gevallen is dat zo, omdat je anders 
beter iets anders had kunnen kiezen). 
Dat betekent dat uw lijfrente-
uitkering, ook het deel dat u krijgt, 
in uw box 1 valt en als zodanig van 
invloed zal zijn op uw zorgtoeslag en 
huursubsidie. Hoe groot de invloed 
is, hangt ervan af hoeveel uw overige 

inkomsten zijn en hoe groot uw 
lijfrente-uitkering per jaar is.
Het is voor u niet te hopen dat uw 
overige inkomsten bestaan uit een 
bijstandsuitkering (WWB), want 
dan krijgt u met de sociale dienst in 
uw gemeente een groot probleem. 
Lijfrente-uitkeringen worden meestal 
daarop gekort.  kunt natuurlijk 
contact opnemen met de Belasting-
dienst, maar die zullen u waar-
schijnlijk ook niet verder kunnen 
helpen. Het valt wel aan te raden bij 
uw jaarlijkse belastingaangifte te 
kijken en te onderzoeken hoe u er zo 
gunstig mogelijk kunt uitspringen. 
Neem daarvoor iemand in de arm 
die kennis van zaken heeft of een 
(goedkope) belastingadviseur.

Het blijft oppassen voor lieden die misschien allervriendelijkst overkomen of met wie u misschien zelfs sinds kort bevriend bent geworden, maar die alleen erop uit zijn uw geld uit uw zakken te kloppen. 
Soms is er zelfs sprake van regelrechte oplichting.  Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

erkooptrucs  verleidelijke busreisjes of pure oplichting

Het toppunt uit de praktijk is het 
vragen van een glaasje water omdat 
‘een mevrouw’ zich niet lekker voelt, 
terwijl een handlanger handig en snel 
u allerlei dingen, zoals juwelen, in uw 
huis afhandig maakt.
Daarom kunnen we niet genoeg waar-
schuwen voor dit soort perfi de prak-
tijken. Ga als alleenstaande nooit op 
deze ‘hulp’ in en schakel eerst anderen 
(die u volkomen vertrouwt, bijvoor-
beeld kinderen) in om te checken of 
een aangeboden dienst of product wel 
te vertrouwen is.

Houdt de boot af
Raadpleeg ook altijd uw partner 
ter verifi catie of de ‘behulpzame’ 
persoon wel te vertrouwen is, want 
‘twee weten meer dan één’. Mochten 
mensen aan de deur, hoe vriendelijk en 
mooi gekleed ook of zelfs in bepaalde 
uniformen, u vertellen dat er écht niks 
aan de hand is, wijs hen erop dat u hen 
vandaag niet kunt helpen, dat u het 
een en ander zal controleren en dat ze 
maar later moeten terugkomen.
De ware oplichters zullen heus geen 
tweede keer langskomen. Intussen 
krijgt  u de tijd na te gaan of de zaak 
wel klopt. Mocht het echt om goede 
bedoelingen gaan, dan maakt het niet 
uit als dat een paar dagen later gebeurt.
We kunnen er niet omheen u een 
aantal belangrijke waarschuwingen te 

geven, die gelukkig voor de meeste 
van de lezers van deze krant misschien 
wel overbodig zijn:
- Houd de pincode van uw pasje  
 ALTIJD voor uzelf. Of geef via  
 een machtiging alle geldzaken in  
 handen van een kind of vertrouwde  
 bekende.
- Laat u nooit goederen of diensten  
 aansmeren die u volgens een 
 verkoper zo hard nodig hebt. Vraag   
 ALTIJD een lange bedenktijd aan.  
 En als u per se iets wilt hebben,  
 meld dan dat u later de bestelling  
 zal plaatsen.
- Helaas moeten wij u zelfs voor  
 collectes waarschuwen, want zelfs  
 die zijn soms niet te vertrouwen.  
 In  lokale kranten kunt u altijd  
 lezen of  bepaalde goede doelen  
 een collecte in uw gemeente 
 mogen houden. Vragen staat ook  
 altijd vrij. Laat ze hun legitimatie  
 tonen als u niet zeker van uw zaak  
 bent.
- Indien u iets niet vertrouwt, bel  
 meteen de plaatselijke politie.  
 Niet op het alarmnummer 112,  
 maar op 0900 8844. Automatisch  
 komt u dan op  het politiebureau in  
 uw eigen gemeente. Of schakel  
 meteen een vertrouwde bekende in  
 (buren, kinderen of verzorger).
Het lijken allemaal voor de hand  
liggende en overbodige waarschu 

wingen, maar u moest eens weten 
hoeveel mensen er in Nederland dage-
lijks in (kleine) oplichtingpraktijken 
trappen. 

onsuWijzer
Weliswaar is het niet als directe 
oplichting te bestempelen, maar er zijn 
slimme verkooptrucs met zogenaamd 
prachtige aanbiedingen waarbij het 
de vraag is of u werkelijk goedkoper 
uit bent. De Consumentenautoriteit 
heeft onlangs een staaltje daarvan 
onthuld. Over ouderen die bijna gratis 
busreisjes wordt aangeboden. Er zijn 
voorbeelden bekend dat mensen daar-
bij vitaminekuren zijn aangesmeerd 
voor ruim 2000 euro.
Volgens de Consumentenautoriteit zijn 
vooral ouderen slachtoffer van  agres-
sieve en misleidende verkoop tijdens 
busreisjes. Het gemiddelde schadebe-
drag is fors: 295 euro, voor gezond-
heidsproducten als vitaminekuren en 
zalfjes, matrassen, beddengoed en 
huishoudelijke apparaten.
Het informatieloket van de overheid,  
www.consuwijzer.nl of telefoon-
nummer 088 – 070 70 700, geeft 
consumenten tips om zich  hiertegen te 
beschermen. 

‘Persoonlijke’ brief
Een saillant voorbeeld: Mevrouw 
Pierson kreeg een persoonlijke brief 

voor een ‘prachtige en gevarieerde 
vakantiedag’, voor slechts  3,50, 
waar zij haar ‘gewonnen prijs’ kon 
afhalen. De hele dag moest ik in een 
zaaltje luisteren naar verkooppraatjes. 
De verkoper drong aan vitaminekuren 
te kopen voor 2300 euro. Hij zei: 
‘De dood staat jullie in de ogen en 
nog willen jullie het niet kopen ’ Die 
intimidatie vond ik verschrikkelijk. De 
maaltijd bleek alleen gratis als ik iets 
kocht. En mijn prijs kreeg ik, mits ik 
een bestelling deed.

Heb geen schuldgevoel
Meer deelnemers aan busreisjes 
geven aan dat er (grote) druk wordt 
uitgeoefend om iets te kopen. En dat 
de informatie te wensen over laat. Zo 
wordt de prijs pas laat gemeld en blij-
ken de verkoopvoorwaarden achteraf 
vaak slechter dan verteld.
Regelmatig kopen mensen uit schuld-
gevoel (‘de verkoper deed zo zijn 
best’, ‘ik kreeg de reis ook al bijna 
gratis’), vanwege de groepsdruk (‘ie-
dereen kocht de zalf, het zal wel goed 
zijn’) of ‘om er vanaf te zijn’.
ConsuWijzer wil u bewust maken van 

de bedoeling van het busreisje: het 
verkopen van producten (daarom is 
de reis ook zo goedkoop). Wie een 
spijtaankoop heeft gedaan, kan hier 
binnen de bedenktijd van acht dagen 
nog vanaf. Zonder opgaaf van reden. 
Je kunt het product terugsturen of 
de overeenkomst ontbinden. Of je je 
betaalde geld dan terugkrijgt, is een 
tweede.
Nog een voorbeeld uit onze eigen 
praktijk. Op een als leuk dagtripje 
aangeboden busreis voor een heel laag 
bedrag werden ‘de beste matrassen’ 
aangeboden. Na enig uitzoekwerk 
bleek dat een paar vrouwen veel goed-
koper was uitgeweest als zij zelfstan-
dig met hun kortingskaart van de NS 
hadden gereisd, de eigen lunch hadden 
uitgezocht en een vergelijkbare matras 
hadden gekocht bij de (goedkope) 
winkelier in hun buurt.
Reactie van een van de vrouwen: 
Och wij weten dat het de bedoeling 

was ons wat te verkopen. Maar we 
hebben toch een leuke dag uit gehad
Daar kunnen wij niet tegenop. Er 
blijven altijd mensen die bewust getild 
willen worden.

Ouderen zijn vaak het doelwit om geld los te peuteren of  erger nog  om op te lichten. Met 
name alleenstaanden zijn daarvoor bevattelijk  vooral als zij helaas niet meer zo alert zijn f 
als zij teveel vertrouwen hebben in bekenden of onbekenden. Algemeen bekende trucs zijn de 
man of vrouw die zich voordoet als de ziekenfondsvertegenwoordiger  bankemplo  gemeente-
ambtenaar  postbode met een pakket  enz. ij hebben soms als enige bedoeling uw bankpas te 
pakken te krijgen n uw pincode.
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DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

I O  o t u  363  2 0    Den Haag  070  36  3  

I WS:

rijsWijs: gratis 
nieuwsbrief vol 
informatie en tips 
Voor informatie over nieuwe ontwik-
kelingen rond ouderen bent u aan het 
juiste adres bij CIPO. Onder de naam 
GrijsWijs sturen wij elke twee weken 
een nieuwsbrief daarover rond per 
e-mail. Deze gratis nieuwsbrief is voor 
iedereen die bijvoorbeeld ge nteresseerd 
is in actuele kwesties die ouderen raken; 
denkt u maar aan de winterperikelen, de 
ov-chipkaart en de gemeenteraadsver-
kiezingen. We presenteren interessante 
websites, besteden aandacht aan boeken, 
films, tentoonstellingen, theatervoorstel-
lingen of radio- of televisieprogramma’s 
en bieden een selectie van interessante 
nieuwsberichten. Interesse  Stuur een e-
mailtje met uw gegevens naar redactie
cipo.org of bel CIPO op (070) 364 38 18 
om een gratis abonnement aan te vragen.

Ouderenbeleid van de
politieke partijen
Op 3 maart aanstaande is het zover: we 
gaan met zijn allen nieuwe gemeente-
raden kiezen. Interessant en belangrijk, 
want de gemeente is de overheidsorgani-
satie die het dichtst bij u staat. Veel van 
de zaken waarover de raad en het Col-
lege van B W beslissen, raken u recht-
streeks. Dat geldt zeker voor ouderen: 
de gemeente beslist over hun vervoer, 
zorg, huisvesting en welzijn. Wilt u we-
ten hoe de verschillende partijen daar-
over denken  Op www.cipo.org hebben 
we een overzicht geplaatst van alle 
partijstandpunten rond ouderenbeleid.

Sinds begin  is in onze regio de Stichting Mentorschap Haag 
en ijn SMH  actief. Deze organisatie houdt zich bezig met het 
toewijzen van mentoren aan mensen die gedeeltelijk  wilsonbe-
kwaam zijn. Iemand is wilsonbekwaam als hij meerderjarig is  
maar door lichamelijke of ps chische oorzaken niet meer voor zich-
zelf kan zorgen en geen besluiten meer kan nemen over belang-
rijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan iemand die dementerend is. en 
mentor behartigt de persoonlijke belangen van zo iemand. 

www.cipo.org
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Soms heeft zo’n wilsonbekwame 
persoon geen familie of andere relaties 
meer. Dan wordt hij bij belangrijke 
besluiten vertegenwoordigd door een 
mentor. Die mentor wordt benoemd 
door de kantonrechter. Hij houdt zich 
vooral bezig met de zorg voor de 
wilsonbekwame persoon.
Overigens doet een mentor andere 
dingen dan een bewindvoerder of een 
curator. Een bewindvoerder beheert 
de financi n en goederen van een 
wilsonbekwaam persoon; een curator 
behartigt de belangen van iemand die 
handelingsonbekwaam is verklaard.

Mooi werk
it onderzoek van het Ministerie van 

VWS is gebleken dat er de komende 
jaren veel meer vraag naar mento-
ren zal zijn. Door de vergrijzing zal 
bijvoorbeeld het aantal dementeren-
den toenemen. Ook zullen er steeds 
meer verstandelijk gehandicapten zijn 
van wie beide ouders zijn overleden. 

SMHR werft en traint daarom vrijwil-
ligers die mentor willen worden. De 
stichting wordt wordt gesubsidieerd 
door VWS.
‘Mentorschap is belangrijk werk, 
maar ook heel mooi werk,’ vertelt 
co rdinator Ellen Vos van Stichting 
Mentorschap Haag en Rijn. ‘Je bent 
heel nauw betrokken bij allerlei be-
sluiten die de wilsonbekwame persoon 
rechtstreeks raken.’ Een mentor speelt 
vooral een rol op het gebied van de 
zorg. ‘Je kunt er bijvoorbeeld op 
toezien dat de zorg wordt aangepast,’ 
aldus Ellen. ‘Of je bekijkt of de ver-
zekering de aankoop van bijvoorbeeld 
een rolstoel, bril of gehoorapparaat 
dekt. De persoonlijke belangen van de 
wilsonbekwame persoon staan altijd 
voorop. Daar waak je over.’

Scholing
Een mentor overlegt met hulpverle-
ners, zoals artsen en verplegers. Hij 
neemt waar nodig ook beslissingen. 

Daarbij houdt hij zo veel mogelijk 
rekening met wat de wilsonbekwame 
zelf wil en kan.
Dat vereist natuurlijk bepaalde kennis 
en achtergrondinformatie. Wie mentor 
wil worden, krijgt daarom van SMHR 
een speciale scholing. Daarin wordt 
onder andere aandacht besteed aan 
ziektebeelden van mogelijke cli nten, 
aan juridische kwesties en aan contact 
met professionele hulpverleners. Na de 
scholing wordt een mentor gekoppeld 
aan een cli nt. SMHR blijft de mentor 
ook daarna begeleiden.

oorlichtingsavonden
Belangstelling voor het werk van 
SMHR  Of om zelf mentor te worden  

Binnenkort organiseert SMHR voor-
lichtingsavonden.
 Donderdag 28 januari, 19.30-21.30 

uur, Hooikade 30, Delft (5 minuten 
lopen van NS-station Delft).
 Donderdag 11 februari, 19.30-21.30 

uur, Torenstraat 172, Den Haag (tram 
17 stopt voor de deur).
 Maandag 15 februari, 19.30-21.30 

uur, Hooikade 30, Delft.
Belangstellenden kunnen zich opgeven 
of zich voor vragen melden bij: Ellen 
Vos, Stichting Mentorschap Haag 
en Rijn, tel. (070) 345 31 84, e-mail 
denhaag smhr.nl. Meer informatie 
vindt u op de website van SMHR, 
www.smhr.nl.

Dinsdag 9 februari: 
Alzheimer af  Den Haag. 
Zesde bijeenkomst van het seizoen 
2009-2010, thema: ‘Het wordt me te 
veel.’ Voor partner, kinderen of familie 
is dementie vaak net zo moeilijk als 
voor de dementerende zelf. Wat zijn 
de gevolgen voor hen en hoe proberen 
ze ermee om te gaan  Het Nutshuis, 
Riviervismarkt 5 (t o de Grote Kerk), 
Den Haag, zaal open 19.00 uur, pro-
gramma 19.30-21.30 uur. De toegang 
is gratis en u bent zonder aanmelding 
vooraf van harte welkom. Meer infor-
matie bij CIPO, tel. (070) 364 38 18 of 
e-mail cipo cipo.org.

Themaweek ‘ ond de hon-
derd’ op HollandDoc 
Van maandag 25 tot en met zondag 31 
januari staat het documentairekanaal 
HollandDoc in het teken van mensen 
van rond de honderd.  kunt kijken 
naar verschillende documentaires over 
bijzondere mensen, zoals ’s werelds 

oudste stuntman Ron Cunningham. 
Zelfs zittend in een rolstoel in plaats 
van een schietstoel wist deze Brit 
nog de gekste stunts te verzinnen. 
Dodengang portretteert vijf soldaten 
die in de Eerste Wereldoorlog bij het 
Belgische Diksmuide in de loopgra-
ven vochten. Flink oud gaat over drie 
ouder wordende mensen in Amsterdam 
Nieuw-West die vechten tegen hun 
eigen achteruitgang en tegen de onwel-
willende samenleving die ‘oudjes’ vaak 
niet voor vol aanziet. Verder zijn er 
films over ‘krasse knarren’ die op hun 
oude dag nog op een bijzondere manier 
actief zijn, over levensverlenging, over 
twee negentigers die op slag verliefd 
op elkaar werden en over tragikomi-
sche gebeurtenissen in een bejaardente-
huis. HollandDoc 24 is te bekijken bij 

PC Digital op kanaal 309; bij CAIW 
op kanaal 119; bij Ziggo op kanaal 
206; en via www.hollanddoc.nl gids . 
Meer informatie over de programma’s 
vindt u op www.hollanddoc.nl

Van 9 t m 12 maart kunnen Haagse 
65 ’ers via CIPO hulp bij hun belas-
tingaangifte krijgen. Deze aangiftehulp 
wordt verzorgd door medewerkers van 
de Belastingdienst in Het Nutshuis, 
Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote 
Kerk).
Voorwaarden om voor deze aangifte-
hulp in aanmerking te komen zijn:
- u bent 65 of ouder;

- uw jaarinkomen is niet hoger dan 
 32.502,- (alleenstaanden) of  

47.880,- (samenwonenden);
- u hebt niet meer spaargeld dan  

20.315,- per persoon.
Ouderen met alleen AOW en of een 
klein pensioen komen al snel in aan-
merking voor belastingteruggave. De 
moeite waard dus om een afspraak voor 
deze aangiftehulp te maken!

Bel daarvoor de Belastingtelefoon, tel. 
0800-0543 (gratis). Houd uw burgerser-
vicenummer (sofi-nummer) bij de hand. 

 krijgt een keuzemenu te horen. Kies 
daarbij voor optie 3 en vervolgens optie 
1. Zo komt u bij het afsprakenbureau. 
De ambtenaar vraagt u naar een voor-
keurslocatie. Geef dan specifiek ‘CIPO’ 
in Den Haag op.
NB 65-plussers die boven de inkomens-
grens uitkomen, kunnen bij CIPO (tel. 
364 38 18) terecht voor informatie over 
andere aangiftehulp.
In dezelfde week, op 9, 10 en 11 maart, 
kunt u tevens deelnemen aan een 
workshop Administratie Ordenen. Deze 
wordt verzorgd door een budgetcoach 
van Den Haag OpMaat en vindt plaats 
van 13.00 tot 15.00 uur. Inschrijven 
voor deze gratis workshop kan bij 
CIPO, tel. (070) 364 38 18. Wat kunt u 
er verwachten

Hulp bij belastingaangifte
IPO en Belastingdienst

- e aangiftehulp in volle actie -



Ongehuwd samenwonen bestond 
toen nog niet. En als het wel bestond 
noemde mijn moeder dat steevast ‘pot-
loden’ en dat was weliswaar fi jn, maar 
niet netjes in die dagen. Potloden was 
een ander woord voor ‘hokken’. Omdat 
huisvesting voor jonge echtparen veelal 
ontbrak, althans in de sector van lagere 
huren, werd er vaak ingewoond bij de 
ouders van een van beiden. En dat kon 
soms vele jaren voortduren. Wegens de 
gebrekkige privacy was het weliswaar 
verre van ideaal. Je kon bijvoorbeeld 
niet, zonder je schoonmoeder heftig te 
shockeren, zo vanuit de douche zonder 
handdoek naar je slaapkamer lopen. 
Overigens hadden mijn schoonouders 
nog helemaal geen douche, dus deden 
we  de wekelijkse (!) poedelbeurt  in 

het lokale badhuis. Badhuizen, die een 
verhaal op zichzelf waard zijn.

Schuifdeuren
In ons geval deelden we een beschei-
den vierkamerwoning, van ik schat 
hooguit zo’n 90 vierkante meter, ergens 
in de Zuiderparkbuurt. De kamer waar 
mijn vrouw en ik woonden en sliepen 
was door een schuifdeur gescheiden 
van de woonkamer van m’n schoon-
ouders. Zo’n ouderwetse glas-in-lood 
deur, waar we natuurlijk wel gordijnen 
voor hadden gehangen. Die ’s avonds 
wel eens gesloten werden ter willen 
van de illusie van enige privacy, maar 
dat leverde altijd gemopper vanuit de 
voorkamer op, want mijn schoonouders 
hadden in die tijd andere opvattingen 

over privacy. We hadden toch niks te 
verbergen . Dus waarom zouden we 
de gordijnen dicht moeten hebben  
Zinloze discussies waren het gevolg: 
een botsing van twee heftig confl icte-
rende standpunten.
Mijn schoonmoeder - een schat van 
een mens trouwens – deed ook steevast 
de schuifdeuren helemaal open als we 
even een wandeling met onze kleine 
meid maakten  in het Zuiderpark.  
Kwamen we terug, dan werden we 
weer eens verrast met een ‘open huis’, 
want schoonmoeder kreeg het benauwd 
van die dichte schuifdeuren. it prakti-
sche overweging, wegens de voor twee 
gezinnen te kleine keuken, aten we 
trouwens wel altijd gezamenlijk in de 
woonkamer van m’n schoonouders.

Opklapbed
Daarnaast hadden we nog een klein 
zijkamertje in gebruik, waar de wieg 
(later het ledikant) van de kleine meid 
stond. 
De woonkamer was dus een woon
slaapkamer. Hetgeen de volgende 
indeling opleverde: eethoek, salontafel, 
buffetmeubel, radio platenspelerkast, 
twee uiterst kleine leren fauteuiltjes, 
een kolenhaard (gevuld vanuit de reeds 
door Pasgeld geciteerde papieren zak-
ken, die in de kolenkast op het balkon 
opgeslagen lagen), die elke morgen 
weer opgepookt en bijgevuld werd. En 
tenslotte een in die dagen onmisbaar 
meubel, het opklapbed!
Een buffetkast was in die tijd min of 
meer standaard, met zo’n uitklapbare 
tafelklep. De radio platenspelerkast 
bevatte behalve een platenspeler (voor 
singles en LP’s) de bekende radio met 

de transparante zenderschaal inclusief 
draaiknop. De kolenhaard was nog 
ongeveer een halve meter verwijderd 
van de rand van het opklapbed als dat 
’s avonds werd uitgeklapt.

Ingenieuze constructie
Het bed stond in de breedte omhoog 
onder een schuifgordijn, dat weer hing 
in een rails, die vastgemaakt was aan 
een formica ombouw.
Het uitklappen was mogelijk gemaakt 
middels een ingewikkelde, maar 
technisch volkomen verantwoorde con-
structie, die eerder dienst had gedaan 
tijdens de inwoonfase van mijn oudste 
zus en zwager bij haar schoonouders. 
Maar omdat zij het bed omhoog 
klapten tussen de schuifdeuren aldaar 
was de uitklapconstructie zo gemaakt, 
dat het bed in de lengte omhoog kon 
worden gezet, terwijl het bij ons in de 
breedte omhoog moest, omdat het niet 
tussen de schuifdeur paste. Maar een 
kleine technische aanpassing maakte 
de gewenste metamorfose haalbaar. We 
hadden een gemodifi ceerd opklapbed 
dus, dat nieuwe avonturen aan kon.

Iets te dol
Natuurlijk moest er wel nog wat opzij 
worden gezet voordat het bed omlaag 
kon worden geklapt en er kon worden 
geslapen. En voordat er geslapen werd, 
zodra de kolenhaard voldoende was 
getemperd, werd er ook wel eens nog 
wat  gedold door het jonge echtpaar. 
Soms om in de stemming te komen 
voor nog leukere bezigheden en soms 
gewoon voor de leut. Of een combina-
tie van beiden.
Zo ook die ene keer, toen we het 

temperen van de kolenhaard niet 
konden of wilden afwachten. En ik iets 
deed of zei wat voor mijn echtgenote 
aanleiding was om mij speels van het 
bed af te duwen. Had ze niet moeten 
doen, want ik viel met m’n achterwerk 
op de nog brandende kolenhaard. Met 
uiterst pijnlijke gevolgen, want de 
kachel was nog behoorlijk heet en dus 
laten de gevolgen zich raden: een re-
delijk verbrand achterwerk. Pijnkreten 
vermengden zich met lachsalvo’s; leed-
vermaak vanuit het opklapbed: Zal ik 
er een kusje op geven   Geluiden die 
natuurlijk onverbiddelijk doordrongen 
tot in de voorkamer, waar schoon-
moeder de krant las en schoonvader 
– zoals gebruikelijk – zijn bandrecor-
der keihard afspeelde. Dus werd er 
spontaan aangeboden te komen helpen 
en – nog erger – te kijken wat er aan de 
hand was. Mijn vrouw redde de situatie 
door snel wat aan te trekken en uit de 
kinderkamer zalf en een luier te halen. 
Met de in ruime mate aangebrachte zalf 
verdween de pijn na enige tijd. En de 
luier heeft zich slechts vastgehecht in 
mijn herinnering. De dag erna bleken 
de blaren mee te vallen. Ik kon er in 
elk geval gewoon op zitten. En digitale 
camera’s hadden we toen nog niet. 
Gelukkig niet.

Ton van Rijswijk
a an k@k n lanet.nl

Op 7 februari 1956 viel voor het laatst 
het doek in Scala. Ik weet nog heel 
goed hoe ik er met mijn ouders voor 
slechts 1 gulden naar de Snip en Snap 
revue ging kijken, je zat dan hoog 
op het zijbalcon, maar kon toch alles 
prima zien. Om 19.30 uur ging dan 
het zware brandscherm omhoog, en 
kwamen de prachtige rood fl uwelen 
gordijnen voor de dag. Het grote revue-
orkest onder leiding van Bill Stanford 
kwam dan de orkestbak vullen en 
begon in te spelen, hetgeen al duidde 
op een gezellige avond. En dan, om 
precies 20.00 uur, licht uit, spots aan en 
de openingstune van het orkest klonk 
door de zaal. Doek op, en daar waren 
als eerste de London Starlets. Tot over 
elven was het vervolgens één stuk 
gezelligheid en vertier.

evarieerd programma
En natuurlijk waren er veel meer 
prachtige programma’s waar de ge-
wone man met de simpele beurs plezier 
aan kon beleven. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de Bouwmeester IJsrevue’s, en de 
Faveur variétéprogramma’s. Maar ook 
artisten als Heintje Davids, Siem Nieu-
wenhuijsen, Lou Bandy en Buziau. 
Teveel om op te noemen; ze brachten 
allemaal veel gezelligheid via dit thea-
ter in Den Haag. Heel erg jammer dat 
zoiets verloren moest gaan. Het theater 
zelf was, als ik mij de geschiedenis 
goed heb laten vertellen, rond 1884 als 
overdekte markt opgetrokken en door 
de toenmalige burgemeester J. G.Patijn 
geopend.
In de loop der jaren vervulde het vele 
functies, het deed dienst als casino, 

tentoonstellingsruimte, vergaderzaal, 
en café-chantant. iteindelijk werd het 
een theater van naam waar grootheden 
optraden als bovenvermeld, maar ook 
de hele oudere,  zoals, Nap de la Mar, 
Speenhoff, Maupi Staal, Kees Pruis, 
Stella Fontaine, Louis Davids, Josep-
hine Baker en vele anderen. 
Maar plots kwam de grote Mercurius 
om de hoek kijken en werd het Theater 
verkocht om als pakhuis voor het 

warenhuis De Bijenkorf  dienst te gaan 
doen. Den Haag verloor daarmee een 
prachtig stuk historie, het doek viel 
voor goed - want er is nu helemaal 
niets meer van over.

ee e nne n en aan ala z n
a tel k elko e a t e .

Karel Kanitz
a nalaan

k
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Wie z’n billen brandt  moet op de blaren zitten 

n onen a hter e s hui euren

a a boo  mooi betaa baar vertier

De laatste column van ulius Pasgeld over ‘de kolenman’ 
bracht herinneringen terug aan een incident  dat zich ooit 
voordeed in onze woon- anne  slaapkamer. ven terug naar 
die tijd: we waren zo’n twee jaar getrouwd en ‘woonden in’. 
azeker  in de jaren ‘6  was dat voor een pas getrouwd stel 

nog heel gewoon.

Paul anitz 77  heeft zijn leven lang iets op gehad met 
‘vertier’  al is het alleen maar omdat hij dertig jaar een 
feestartikelenzaak dreef aan het Paul rugerplein in Den 
Haag. og steeds betreurt hij het verlies van het ‘warme en 
gezellige’ Scala Theater in de Wagenstraat  waar hij dol op 
was in z’n jeugd. Hier wat van zijn herinneringen.

- merikaanse ijsrevue Redle s in  in het Scala Theater Foto  e er .-

-  en opgeklapt bed met ombouw en gordijnen, zoals wij er destijds ook een hadden. -

- las in lood schuifdeuren van destijds, 
zoals veel woningen voorkwamen. -

Aanpassing haltes 
voor mindervaliden 
valt voordeliger uit

De gemeente Den Haag startte in 
2009 met het aanpassen van  600 
bushaltes, zodat het openbaar 
vervoer beter toegankelijk wordt 
voor mindervaliden. Voor dit 
project werd in het kader van de 
kredietcrisis versneld twee mil-
joen euro vrijgemaakt. Door eerst 
de meer eenvoudige haltes te doen 
en samen te werken met andere 
projecten, konden tot nu maar 
liefst 146 haltes worden aangepast 
voor hetzelfde geld als gepland 
was voor 100 haltes.
De bushaltes worden zodanig 
aangepast dat mindervaliden die 
gebruik maken van een rol-
stoel, rollator of die een visuele 
handicap hebben, makkelijk en 
veilig kunnen in- en uitstappen. 
De nieuwe bussen van Veolia 
en HTM bieden plaats aan twee 
rolstoelen. Verder heeft de tree-
plank bij de middelste deuren een 
uitschuifmechanisme, zodat de 
in- en uitstap makkelijker wordt. 
Eind 2013 moeten alle 600 haltes 
zijn aangepast



Vanaf De Rhijenhof sla ik op mijn mo-
tor linksaf De Noordweg op, richting 
Den Haag centrum. De Noordweg, 
die vroeger de toegangsweg vanuit 
Wateringen naar Den Haag was, is niet 
meer zo’n landelijk weggetje als in het 
verleden. Links en rechts zijn nieuwe 
wijken en woningen verrezen en de 
eerste kruising is die met de Laan van 
Wateringseveld, waar zelfs verkeers-
lichten staan. Deze weg is onlangs 
aangelegd en daar steekt nu tramlijn 
16 over, die vanaf het Centraal Station 
naar het eindpunt aan de Dorpskade in 
Wateringen rijdt en terug natuurlijk. 
Bij de Dorpskade is een keerlus voor 
de tram aangelegd. Bij de pas aange-
legde rotonde op de Noordweg ga ik 
links af de Leyweg op, waar in het 
verleden de Eekhoorn was gevestigd. 
De Eekhoorn was een dansgelegen-
heid waar veel Haagse bandjes hebben 
opgetreden. De Eekhoorn is nu een 
afgebrande bouwval waar al jaren 
niets aan gedaan wordt. De volkstuin-
tjes erachter geven eveneens een triest 
beeld van bouwvallen. De eigenaar 
heeft, ter voorkoming dat er ongenode 
gasten in gaan, de huisjes dusdanig 
beschadigd dat bewoning niet meer 
mogelijk is.
Aan de linkerkant was voorheen het 
woonwagenkamp Leyweg - dat met 
veel herrie en problemen is verhuisd 
naar De Noordweg en andere kleine 
locaties. Bij het verkeerslicht ga ik 

rechts af de Erasmusweg op. De Eras-
musweg was vroeger de laatste weg 
in Den Haag, hier werden Moerwijk 
en Morgenstond in de jaren ‘50 uit de 
grond gestampt. Op dit moment wor-
den die flats van toen weer gesloopt 

om plaats te maken voor woningen die 
aan de eisen van deze tijd voldoen.

ontrolewoningen
Verder doorrijdend naar het eind van 
de Erasmusweg ga ik links af de Troel-
strakade op. Hier was het Zomerhof, 
de controlewoningen waar niet al 
te fraaie Hagenaars onder toezicht 
mochten wonen. Om 22.00 uur ging 
het hek dicht en mocht je er niet meer 
uit maar ook niet in. Er was hier een 
grote sociale controle. Later hebben ze 

hier het grote flatgebouw geplaatst dat 
er nu nog staat. Even verderop ga ik 
rechts af de Fruitweg op en kom langs 
het woonwagenkamp op de Viaduct-
weg en de voormalige gebouwen van 
de HTM waar nu kleine bedrijfjes in 

zijn gehuisvest. Ik ga naar rechts en 
kom op de Parallelweg, daar komen 
de herinneringen vanzelf boven water, 
hier speelden we op het voormalige 
‘landje’ waar later een autosloperij en 
wat woningen zijn gebouwd. Er heeft 
ook nog een loods gestaan waar Bingo 
werd gespeeld. Later is deze hal met 
steun van veel ME’ers met de grond 
gelijk gemaakt. In deze buurt ligt ook 
het Laakhavengebied waar we van de 
blikken tunnel af sprongen of doken - 
een gevaarlijk spelletje trouwens, want 
er raasden treinen over deze blikken 
tunnel heen; en ook op de bodem van 
het water bevonden zich veel gevaren, 
waaraan we vaak kleine verwondingen 
overhielden, en erger soms. Als ik ver-
der rij zie ik links op de hoek van de 
Wouwermanstraat de oude tramremise, 
waar tegenwoordig antieke trams in 
staan gestald. Hier is in het verleden 
wel eens een tram te hard naar binnen 
gereden om dwars door de muur in 
de Wouwermansstraat tot stilstand te 
komen. Je kan nu nog zien dat deze 
muur opnieuw is opgemetseld.

erloren glorie

Maar goed, ik rij verder op de Paral-
lelweg (in de volksmond Prelleweg) 
en kom op het kruispunt van de Paral-
lelweg en de Vaillantlaan, dit kruispunt 
stond beter bekend als ‘De Put’. Het 
is onlangs volledig gerenoveerd en 
heringericht, en dat was hoognodig. 
Toen ik jong was kon je daar nog wel 
aardig rijden of oversteken, maar het 
was al lange tijd bijna niet meer te 
doen om dat kruispunt heelhuids en 
zonder blikschade te passeren. Het 
viaduct is nu verbreed en verhoogt 
zodat er geen vrachtwagens meer klem 
komen te zitten, en de treinen razen er 
alweer in volle vaart overheen. Links 
ligt de Vaillantlaan die thans, vind ik 
althans, alles van zijn vroegere glorie 
heeft verloren. Vroeger was het een 
statige laan met veel winkels en een 
middenplantsoen met bomen, de nette 
nieuwbouw aan weerszijden kan niet 
wedijveren met de prachtige panden 

en grandeur van vroeger. Het is ge-
woon een beetje saaie laan geworden, 
waarvan de sfeer ook ingrijpend is 
veranderd doordat de oorspronkelijke 
bewoners gaandeweg zijn vertrokken 
en plaats hebben gemaakt voor  al-
lochtone medelanders. Aan de rechter 
kant heb je dan weer het Laakhaven-
gebied waar het vroeger altijd een 

drukte van jewelste was vanwege de 
vele industrie. Je kon hier toen ook 
nog, als aftakking van station Hol-
landse Spoor, de goederentreinen de 
Calandstraat zien oversteken. Er liep 
dan een man met een rode vlag voorop 
die het verkeer tegenhield, al stelde 
dat stadsverkeer destijds nog niet 
zoveel voor. 

Het ort
Op de Parallelweg passeer ik ‘Het 
Fort’ met niet al te grote woningen die 
voorzien zijn van leuke trapgeveltjes. 
Het Fort is laatst geheel gerenoveerd 
en ziet er best weer prachtig uit. Ver-
der kom ik langs de Jacob Catsstraat 
waar ook niets meer aan vroeger tijden 
herinnert. Dit was vroeger ook een 
heerlijke volksbuurt met in het mid-
den het Jacob van Campenplein waar 
veel werd gespeeld en ook jaarlijks 
de grote kerstboom verbranding 
plaats vond. Ik kom ook nog langs 

de Delpratwoningen, een laan die 
van de Parallelweg naar de Hoefkade 
loopt met piepkleine huisjes met een 
voortuintje. De volgende straat is de 
Rijswijksestraat gevolgd door de van 
Bassenstraat. In de Rijswijksestraat 
had je Clubhuis De Mussen en in de 
van Bassenstraat woonde Theo Zwaan, 
mijn beste kameraad in die tijd. Nu is 
het allemaal nieuwbouw wat de klok 
slaat. Op de volgende hoek, Koning-
straat hoek Parallelweg, waar lijn 10 
knarsend en piepend de hoek om ging, 
had je het badhuis. Na de Koningstraat 
komt de Koninginnestraat, daar ga ik 
linksaf. Hier in deze straat ben ik in 
1946 geboren. Ik ben terug.

Jan Kaffa
a a @k n a l.nl
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an Wateringen naar de Schilderswijk

eru  in e ti
o  e ar ey 

an affa maakte op zijn Harle  Davidson een ‘sentimental journe ’ vanaf zijn huidige adres 
aan De hijenhof  in een door Den Haag geanne eerd stukje Wateringen  naar de buurt waar 
hij is geboren en opgegroeid. De Stationsbuurt  De Schilderswijk en de Transvaalwijk in Den 
Haag. Heden ten dage wijd en zijd bekend en vaak berucht  maar destijds volgens affa een 
geweldige arbeidersbuurt  met een saamhorigheid die we in deze tijd zo ontzettend missen . 

- et oude woonwagenkamp e weg in de winter van  dat zich later niet zonder slag 
en stoot liet verplaatsen.-

-  e Rijswijksestraat in  -

-  e Vaillantlaan van vroeger, nog echt mooi. -

-  et Fort vanaf de 
arallelweg, prachtig 

in tijden van weleer. -

HA D SO D I  
S A S  

  K  A   
 S H  I   A I D 
BI   DA  D

  06 773 0
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Reeds zes maanden na zijn geboorte 
verhuist Jan met vader en moeder 
naar de Hemsterhuisstraat, de plek 
waar zijn moeder was geboren en 
vele van haar familieleden woon-
den. In die tijd stonden er veel 
huizen leeg, zo ook daar. Door de 
huisbaas werd er dan keurig geverfd 
en behangen en mocht je er ook 
nog eens een aantal weken gratis 
in wonen.  Lang zou het geluk niet 
duren want binnen een aantal jaren 
brak de oorlog uit.

Bomen kappen
Om niet naar Duitsland uitgezon-

den te worden dook mijn vader bij 
aanvang van de oorlog onder in de 
broodfabriek van Paul Kaiser in de 
Elandstraat. Mijn moeder moest 
daarom in hoge mate zelf zien rond 
te komen. Met een lege handkar ver-
trokken we dan regelmatig naar het 
Scheveningse bos om bomen te kap-
pen. Mijn moeder was een hele ste-
vige vrouw en haalde zo een boom 
neer.  Het verzamelde hout verkocht 
moeder Van Laar dan weer of ruilde 
het tegen andere goederen. Nu was 
het verboden om tijdens de oorlog 
in het Scheveningse Bos te komen, 
dus gebeurde het wel eens dat Jan en 
zijn moeder door de politie werden 
aangehouden. We werden dan mee-
genomen naar het politiebureau bij 
de Scheveningseweg en daar moest 
zij dan de vloeren dweilen en wc’s 

schoonmaken. Maar het hout was 
dan wel pleite!

warte Handel
Omdat vader Van Laar bijna naast 
hun huis zat ondergedoken kon hij 
regelmatig ’s nachts langskomen. 
Vanuit de bakkerij kwam hij dan 

brood brengen, mijn moeder haalde 
dan haar bed af en legde de broden 
op het spiraal. De andere dag 
verkocht ze die dan weer. Er waren 
ook heel veel paarden in de buurt, 
die werden door de buurtbewoners 
’s nachts uit de stallen gehaald, ge-
slacht en het vlees verkocht of weer 
geruild tegen suiker, aardappels of 
andere etenswaren. Ja het was echt 
een straat van de zwarte handel! .
 Na het be indigen van de Tweede 
Wereldoorlog bleven de Scheve-
ningse Bosjes trekken.
Bijna dagelijks trok ik met mijn 

vriendjes 
erop uit 

naar dat 
gebied, met 

name naar de 
Waterpartij, daar waren 

ook bunkers. Vaak vonden we in de 
bossen kisten vol met achtergelaten 
fosforgranaten. Die namen we mee 
de bunkers in en maakten dan een 
vuur waar de kisten werden ingezet. 
Als een speer verstopten wij ons 
dan achter de muren en ontplofte het 
hele handeltje, leek wel een bombar-
dement, achteraf levensgevaarlijk 
natuurlijk!  

Hoewee sant
Nou had deze groep jongens 

zichzelf ook een naam gegeven, 
de groep noemde zich De Zwarte 
Hand , alleen die naam al maakt het 
verhaal op zich erg spannend. Nu 
waren wij elkaar regelmatig kwijt 
in die bossen en daarom hadden we 
een strijdkreet bedacht: Hoewee, 
santé pierewiet, hoewee santé. Bij 
het horen van die kreet gaven we el-
kaar antwoord en konden we elkaar 
weer terugvinden.  
De tijd verstreek en Jan doorliep 
de ambachts - en avondschool en 
behaalde de benodigde diploma’s 
als loodgieter. Tot zijn 65ste  werkte 
hij bij het familiebedrijf Loodgiete-
rij Van Laar.

Nu vele jaren later woont hij 
met zijn vrouw Nel in Houtwijk, 
het leven schonk hem een zoon, 
dochter en vier kleinkinderen. Een 
prachtig verhaal uit een prachtige 
straat en mocht u Jan binnenkort 
tegenkomen, schroom dan niet en 
begroet hem met die prachtige kreet 
Hoewee, santé pierewiet, hoewee 

santé!

Het is midden jaren dertig wanneer an van der Laar  van professie 
loodgieter  wordt geboren in de rans Halsstraat. In het gezin an 
Laar was an de oudste en werden later ook nog een zoon en dochter 
geboren. ader an Laar verdiende de kost als loodgieter.

e emsterhuisstraat
met an van aar

Terug naar...
- e emsterhuisstraat in 8 

Foto  . . van der ool . -

- peditieterrein van broodfabriek 
Kaiser in de landstraat in  

Foto  . . van der ool . -

- irect na de bevrijding in mei 
 kreeg Kaiser geallieerd  graan 

geleverd om de broodproductie op te 
voeren Foto  . . van der ool . -

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

359,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in midden Frankrijk o.b.v. half-

pension

• 7 nachten in 4*hotel Piolets Resort en Spa

• Dagelijks goed verzorgd ontbijtbuffet en   

een 3-gangen diner of dinerbuffet

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN PRINSDOM ANDORRA

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

350,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 1/2 nacht(en) op heen- en terugreis in midden 

Frankrijk op basis van halfpension

• 6/7 nachten in één van de Aquahotels in een 

comfortabele 2-pers.kamer v.v. bad, toilet, 

radio, TV, telefoon, kluisje, airco en balkon

• Ontbijt en dinerbuffet of 3-gangendiner

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

10/12 DAGEN BARCELONA / 
COSTA BRAVA PYRENEEËN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• Overnachtingen op heen- en terugreis op 

luxe cruiseferries in 2-persoonshut met 

douche en toilet, aan boord diner en ontbijt

• 7 nachten in diverse hotels in een comfor-

tabele kamer met douche en toilet

• Ontbijt en diner. 

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-

leider

10 DAGEN SCHOTSE HOOGLANDEN/
LOCH LOMOND EN EDINBURGH

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 3/4/7 overnachtingen in een middenklasse 

hotel o.b.v. logies en ontbijt, in 2-persoons-

kamers met faciliteiten

• Verzorging o.b.v. logies + ontbijtbuffet 

• 3-gangen diner bij 8 dagen

• Excursies met bus (excl. entreegelden) 

• Stadsbezichtiging o.l.v. een gids

• Luxe touringcar met chauffeur / reisleider

• Afscheidsbuffet (bij 5 en 8 dagen)

4/5/8 DAGEN BERLIJN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

175,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• Vlucht Eindhoven- Antalya v.v.

• 7 overnachtingen tijdens rondreis kamers

voorzien van bad/douche, toilet en airco

• Dagelijks goed verzorgd ontbijt

• Dagelijks goed verzorgd diner

• Alle genoemde excursies

• Tijdens rondreis comfortabele bus met 

airco en faciliteiten

• Transfers naar luchthaven

8 DAGEN RONDREIS CAPPADOCIË

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

399,-

10 DAGEN MEDITERRANEE
ROVINJ KROATIE

Een onbezorgde en voordelige vakantie boekt u bij Bolderman Excursiereizen

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

1499,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• Transfer v.a. opstappunten naar Amsterdam v.v.

• 11 nachten aan boord o.b.v. een 2 persoons 

binnencabine

• Volpension aan boord met verschillende tussen-

doortjes overdag

• Cocktail van de kapitein

• Havenbelasting / Toeristenbelasting

• Fooigelden

• Bagage service

• Gebruik ontspanningsfaciliteiten

• Animatie overdag en ‘s avonds

12-DAAGSE CRUISE NOORSE 
FJORDEN EN DE NOORDKAAP

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

555,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 1 nacht op heenreis in Zuid-Duitsland

• 1 nacht op terugreis in Zuid-Duitsland 

• 7 nachten in 3* hotel La Querceta, comforta-

bele kamer v.v. faciliteiten, nabij termepark 

Montecatini

• Ontbijtbuffet en 3-gangendiner

• Excursies (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reislei-

der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN TOSCANE FLORENCE
PISA EN ELBA

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

659,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• Overnachting en diner op heen- en terugreis in 

Frankrijk

• 3 nachten in Aqua hotel in Santa Susanna o.b.v. 

halfpension

• 3 nachten in Benidorm o.b.v. halfpension

• 6 nachten in het 4* Bahia Tropical hotel in Almu-

ñécar

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

15 DAGEN SPAANSE COSTA’S
EN ANDALUSIË

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension 

• 7 nachten in hotel Park of hotel Katarina, 

op loopafstand van het historische centrum 

van Rovinj. Alle kamers v.v .airco, balkon, TV, 

minibar, ruime badkamer met douche en toi-

let, binnen en buiten zwembad

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Dagelijks goed verzorgd ontbijtbuffet en diner

• Excursies (excl. entreegelden)

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

12 DAGEN RONDREIS ROEMENIË

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 1 nacht op heen- en terugreis in Zuid-Duitsland o.b.v. 

halfpension

• 1 nacht op heen- en terugreis omgeving Boedapest

• 1 nacht in het 3* hotel Sarmis in Deva

• 2 nachten in 3* Hotel Rozmarin in Predeal of gelijkwaardig

• 3 nachten in 4* Hotel Geralds in Radauti of gelijkwaardig

• 1 nacht in het 3* Hotel Aurora in Satu Mare

• Dagelijks verzorging op basis van halfpension

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider, vanaf 

Roemeense grens lokale gids

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

Ook bij Bolderman Excursiereizen

geen verplichte aanbetaling!

- Kort na de bevrijding in mei  zoekt 
de politie in de emsterhuisstraat naar 

zwarthandelaren. -
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r is vee  veran er  
o  e aa se art

ichel van der Steen 
geeft al zo n twintig 
jaar advies over 
geldzaken. ij is be-
edigd h potheekma-
kelaar, maar houdt 
zich ook bezig met 
pensioenkwesties en 
vermogenszaken.
ezers die een 

bepaald onderwerp 
graag behandeld wil-
len zien, kunnen dat 
laten weten
indeknip
deoud-hagenaar.nl

De verwachtingen voor wat betreft de 
werkloosheid zijn veel minder rooskleu-
rig. Men verwacht dit jaar nog een aardige 
uitstroom van arbeid om daarna weer 
langzaam aan te trekken. Dat klinkt toch 
altijd tegenstrijdig, de economie kruipt 
heel voorzichtig uit het dal en de werk-
loosheid neemt toe.
Dit schijnt een tijdelijk verhaal te zijn 
om vervolgens ook weer heel voorzich-
tig achter de verbeterende economische 
omstandigheden aan te gaan.

Verder zullen we dit jaar moeten af-
wachten wat er op ons af komt. Ook de 
verhoudingen binnen de coalitie hebben 

weer op scherp gestaan na het uitkomen 
van het rapport over Irak. Het is nu 
absoluut onwenselijk dat het kabinet valt 
over het wel of niet legitiem meedoen 
aan een oorlog zo’ n zeven jaar geleden, 
vinden de bewindslieden. Er is genoeg 
werk aan de winkel om ons land door 
deze voortdurende moeilijke periode heen 
te sturen. Zowel binnen de landsgrenzen 
als erbuiten. Bos heeft zijn handen vol aan 
het nalopen van een afspraak met IJsland 
die door president Grimsson niet wordt 
ondertekend.

ieuwe club
Zijn er nog ontwikkelingen te melden 

op het gebied van fi nanci le producten 
in 2010  Jawel, er is een nieuwe club 
opgestaan die zich bijna schreeuwend in 
de markt zet op het gebied van de woe-
kerpolissen. Deze club slaat wild om zich 
heen in hun publieke uitingen naar de be-
staande verzekeraars op een zeer jeugdige 
manier, een beetje als Ikea met: je mag 
je tweede kopje zelf pakken . Het lelijk 
wegzetten van de concurrenten kan nog 
wel eens als een boemerang terugkomen.
Met name op het gebied van de kosten 
willen zij hun slag slaan op deze markt. 
In hun voorbeelden zijn de berekeningen 
veelbelovend en is de komst van zo’n 
nieuwe speler eigenlijk geen verras-
sing. Er zijn ongeveer 7 miljoen polissen 
gesloten die, terecht of onterecht, een 
woekerpolis worden genoemd. Ik weet 
nog dat ik zo’n polis zelf uitgekeerd kreeg 
en ik 14.400 gulden had ingelegd in 12 
jaar tijd en ik ongeveer 24.000 gulden 

uitgekeerd kreeg. Dat is geen woekerpo-
lis, maar een woekerrente. Ik kreeg voor 
elke 100 gulden inleg 66 gulden extra 
gedurende 12 jaar. Dit verhaal heb ik wel 
eens naar Radar gemaild maar daar heb 
ik nooit meer iets op gehoord, gek h . Ik 
ben reuze benieuwd of deze nieuwe club 
de hooggespannen verwachtingen kan 
waarmaken, zij hebben zelf de lat hoog 
gelegd.

Saablozing
Misschien kunnen zij Tiger Woods als 
reclamemiddel inzetten, die kan toch niet 
veel meer kosten. 
Deze man is aan de kant gezet om wat hij 
is en niet om wat hij kan. Grote bedrijven 
hebben zijn sponsorcontracten verbroken 
om zijn veelwijverij. Binnenkort zal 
General Motors ook wel weer een knoop 
doorhakken met een slechtlopend auto-
merk. Ik voel de Saablozing al aankomen.

oe er o is  oe errente
en nieuw jaar  nieuwe kansen. De beurs gaat deze weken wel 

weer omhoog en volgens de meeste deskundigen blijft de markt 
nog wel even ‘bullish’ opgaand . Dat hopen we maar want we 
komen van ver en hebben nog een hele weg te gaan om maar een 
beetje op het oude niveau terug te keren.

Ik herinner mij nog dat er meters diepe kuilen 
werden gegraven, de hele Herman Costerstraat 
lag vol met van die stenen rioleringsbuizen, 
waar wij op speelden en sommigen hun benen 
braken. Tussen de Herman Costerstraat en lijn 
11 was een landje met een plas. Daar speelden 
wij als kinderen, maakten fl uitjes van het riet en 
zochten naar bloedwormpjes. Op die plek kwam 
dan de nieuwe markt, die als ik mij goed herin-
ner in 1939 werd geopend. Wat was hij groot, 
maar ook reuze gezellig!
Ik herinner me nog die vrouw die in die stenen 
winkel langs de spoorbaan kip en dergelijke 
verkocht. Ze was al vanaf ver te horen. Kip-
pensoep, lekkere kippensoep,  schreeuwde ze. 
Dan Otten die bananen verkocht, een aardige 
man. Mijn moeder ik gingen soms bij hem staan 
kijken, dan kreeg iedereen een stukje banaan. 
Je kocht bij hem niet een of twee bananen, 
maar hele kammen tegelijk, en niet duur. Zijn 
schoonzoon en dochter Simonis verkochten pa-
ling, je stond je mond er bij af te likken. Ook hij 
liet je altijd proeven.

oedkope planten
Op de markt was een groot gedeelte met 
bloemen en planten. Er kwam ook altijd een 
jonge man met een hele grote vrachtwagen, vol 
met planten. De mensen stonden dan al bij de 
Boerenstraat te wachten, zo goedkoop waren 

die planten. Ook een wagen met porselein bij de 
Langnekstraat, van hetzelfde laken een pak.
Wat een hoop mensen niet meer weten is dat, 
toen de markt er pas was,  er ook een tweede-
hands autoverkoop was, langs de straat.  Lang 
heeft dat niet geduurd trouwens.
De antiekmarkt was behoorlijk groot, er werden 
echt prachtige antieken dingen verkocht. Bene-
den bij mij woonde  Koos Huizer, als hij naar 
de markt ging met zijn antiek, dan stonden de 
anti uairs direct bij zijn wagen om de mooiste 
dingen er tussenuit te zoeken. Als je wel eens 
tegen hem zei Ome Koos ik heb nog een kin-
derwagen te koop , dan antwoordde hij op z’n 
Haags Jan, heeft’ie gouwe wielen  

Snoepkraam
Wat mij ook goed  is bijgebleven is dat er plot-
seling een grote kraam kwam aan de kant van 
lijn 11, met heel veel snoep! Het ging daar niet 
per ons, maar met een half pond. Dat was echt 
helemaal nieuw voor die tijd, verkoop met zo’n 

hoeveelheid tegelijk.
Dan de vismarkt en de groentenmarkt, wat 
hebben wij er veel gekocht. Goede spullen, als 
je tenminste maar steeds bij dezelfde koopman 
bleef komen. Want je leerde de marktlui wel 
kennen, en zij jou.
De Fa. Post uit de Bloemfonteinstraat verzorgde 
wagentjes waar de kooplui hun waren in konden 
opbergen. Ze werden ‘s morgens gebracht, 
aan elkaar vast als een soort treintje, en na 
afl oop van de markt werden ze ’s avonds weer 
opgehaald gehaald. Dan werd trouwens de hele 
markt schoon gespoten en weer keurig op orde 
gebracht voor de volgende marktdag.
Laatst ben ik nog eens wezen kijken op de 
Haagse Mart. Wat is er enorm veel veranderd. 
Dat zal wel niet anders kunnen, maar mijn 
markt is het helaas niet meer. Jammer.

Janny Kattenberg de lange
katmam hotmail.com

itvaartvereniging
De olharding
bestaat nu 75 jaar
In 1935 begonnen met het verzorgen van begrafenis-
sen en later crematies van overledenen. De Volharding 
werd een begrip in Den Haag. En is dat tot de dag van 
vandaag gebleven.
Er is een meer dan gewone waardering bij de Hage-
naars over de wijze waarop De Volharding voor een 
goede uitvaart zorg heeft gedragen voor zijn leden.

ieuw tijdperk
De Volharding en zijn 33.000 leden gaan een nieuw 
tijdperk tegemoet. Voorheen werd vooral gebruik ge-
maakt van de C VO B.V. Nu deze commerci le B.V. 
ons is ontvallen, gaan we verder met ons eigen leden 
bedrijf. Van en voor de leden. Zonder winstoogmerk.

Betaalbare begrafenissen en crematies
Dit betekent dat we zo hoog mogelijke kortingen 
aan onze leden zullen toekennen. Vorig jaar was de 
korting die leden bij een uitvaart konden ontvangen 
slechts 72 euro. Dit jaar nu De Volharding zelf weer 
alles zal regelen, ontvangen de leden een korting van 
165 euro. 

iet voor het gewin maar voor het hele gezin
Als u lid wordt van onze co peratieve vereniging dan 
bent u en uw partner alsmede uw minderjarige kinde-
ren allemaal verzekert van deze korting. In ieder geval 
zal in 2010 iedereen die lid wordt het lidmaatschap 
voor het leven verkrijgen, zonder dat daar kosten aan 
verbonden zijn.

Bent u ge nteresseerd in een goede uitvaart tegen 
betaalbare prijs en u bent nog geen lid van onze ver-
eniging, meldt u dan aan op onderstaand adres 

Email: info devolhardinguitvaartzorg.nl
www.devolhardinguitvaartzorg.nl
Postbusnummer  96912, 2509 JH Den Haag
Telefoon. 070 32.40.221 
Ook om een overlijden te melden

(Advertorial)

Toen voor de oorlog de markt 
van de Prinsengracht weg  
moest werd er een nieuwe plek 
gezocht  dat werd de Herman 

osterstraat. Makkelijk bereik-
baar  er reden maar liefst drie 
trams over het Hobbemaplein. 
De lijnen 11  1  en 13. Maar voor 
dat het zo ver was ging het hele 
Hobbemaplein op de schop.

- e nieuwe markt kort na de opening in 8 Foto  Schimmelpenningh . nzet  r zat nog  ink wat werk aan het 
dempen van de kleine plas in  en  op de plaats waar de markt moest komen Foto  ol goon  -
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

Je kon gewoon eieren per stuk kopen. 
De kartonnen eierdozen met een vast 
aantal van 6, 12 of 18 stuks had je 
nog niet. De eieren gingen gewoon 
in een papieren zak in je boodschap-
pentas. En als je de eieren dan zonder 
ongelukken thuis had gebracht was je 
er nog niet. Want er bestond altijd nog 
een kans dat er een ‘vis-ei’ tussen zat. 
Die ‘vis-eieren’ stonken ontzettend 
naar vis omdat het voer van sommige 
kippen bij tijd en wijle uit visafval 
bestond.

Boekenzorg
En dan de boeken uit de 
bieb. Tegenwoordig rats je 
je boek door een scanner. 
Klaar is Kees. En tegelijk 
ligt je hele hebben en hou-
wen inclusief je leesgedrag 
en je literaire voorkeuren 
voor het grijpen. Dat was vroeger wel 
anders. Voor me ligt een bibliotheek-
boek uit 1949. Op het schutblad staat:
-‘De lezers worden uitgenodigd naar 

hun vermogen mee te 
werken de boeken te 
vrijwaren tegen on-
nodige slijtage. Men 
hale, leze en brenge 
de boeken beschut in 
omslagen of tassen. 
Men onthoude zich 
van aantekeningen 
maken en lezen onder 
de maaltijden. Is een 
besmettelijke ziekte 
aan huis uitgebroken, zo worden 

geleende boeken 
kosteloos van 
huis gehaald en 
ontsmet.’
Als je dat nu aan 
je kleinzoon voor-
leest denkt hij dat 
je ineens Chinees 
aan het praten 

bent. Hoe men trouwens een boek 
kan lezen, dat beschut is in een tas 
vermeldt de pedagogische tekst niet.

Bitakken
Nog meer eigenaardige 
gewoontes. Zuinige men-
sen, zoals mijn vader - 
maar wie was er eigenlijk 
een halve eeuw geleden 
niet zuinig - lieten de 
onderkant van hun auto 
jaarlijks insmeren met 
een stroperige, roest-
werende teerlaag. Dat 
heette toen tectyleren of 

bitakken. 
Roken, tegenwoordig 
beschouwd als een pa-
thologische afwijking, 
ging vroeger gepaard 
met talrijke rituelen. 
Het begon al bij de 
sigarenboer. Als je een 
pakje sigaretten kocht 
(Old Mac, Chief Whip, 
Bond Street, Gold 
Flake) vroeg de winke-
lier: ‘Alvast opsteken 
meneer ’ En als je ja 

zei, maakte hij het pakje voor je open, 
trok er een sigaret half uit en bood 
hem je aan. Als je de sigaret er dan 
uitnam en tussen de lippen stak, gaf de 
winkelier je een vuurtje met een vlam-
metje van een koperen gasbrandertje 
dat op de toonbank was gemonteerd.

En dan nog een paar rare voorwerpen. 
- Het speciale kastje tussen de anten-
nedraad en de antenne-ingang van je 
tv-toestel om Nederland 2 te kunnen 

ontvangen;
- uitwasbaar maand-
verband van katoen; 
- een voetbal met een 
vetersluiting; 
- een borsteltje om de 
naald van je pick-up 
schoon te maken;
- ‘tochthonden’. Dat 
waren rollen opge-
vuld textiel met een 
hondenkop en po-
tjes eraan. Ze werden 
tegen de kieren van 

ramen en deuren gelegd om de tocht 
tegen te houden;
- een geel metalen plaatje met je 
naam en adres erop. Dat moest met 
twee dunne ijzerdraadjes onder het 
zadel van je fi ets worden vastgemaakt 
(later werd het om je achterspatbord 
gebogen) als je fi ets per trein naar je 
vakantiebestemming werd vervoerd. 
Op een klein stationnetje, ergens op de 
Veluwe, of waar je dan ook naar toe-
ging op vakantie, vond je je fi ets dan 
weer terug in een hele dikke rij andere 
fi etsen tegen het stationsgebouwtje.
Nou, de volgende keer maar weer ver-
der. Straks barst ik nog in snikken uit 
vanwege al die mooie herinneringen.

Ook last van Kleine Nostalgie  Meldt 
het per e-mail aan julius.pasgeld
deoud-hagenaar.nl 
  

Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versle-
ten en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

igenaardige gewoontes en rare voorwerpen
Als je het nu aan je kleinkinderen vertelt  kijken ze je aan alsof je gek bent geworden. Toch was het vroeger heel gewoon 
en wisten we niet beter. roeger kocht je eieren bij de kruidenier. Die eieren werden dan ter plaatste in de winkel doorge-
licht in een apparaat waar griezelig blauw licht uitkwam. Dat was om te controleren of ze niet bedorven waren.

KRINGLOOP HOLLAND

In de zestien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 

200 mensen van Kringloop Holland zijn actief in het 

ophalen, repareren en verkopen ervan.

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland.

Het telefoonnummer van de ophaaldienst is 

(070) 389 57 24.

Adressen winkels

DIENSTENWINKEL 

De Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs en voor 

instellingen of stichtingen.

Geschoolde klussers leveren en garanderen kwaliteit 

tegen lage prijs. U weet vooraf wat de kosten zullen zijn.

65-plussers, mensen met een Ooievaarspas, een vaste 

klantkaart of een servicepas Gezondheidsservice Florence 

krijgen extra korting.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25  Den Haag

Piet Heinstraat 69  Den Haag

Loosduinsekade 156  Den Haag

Prins Willemstraat 14  Den Haag

Weimarstraat 364  Den Haag

Thomsonlaan 79  Den Haag

Fahrenheitstraat 343  Den Haag

Crispijnstraat 74  Den Haag

A. Diepenbrockhof 67  Den Haag

Kerketuinenweg 63  Den Haag

H. Ravesteijnplein 84-85  Rijswijk

Beresteinlaan 2  Den Haag

Fruitweg 240 Den Haag

De Dienstenwinkel helpt u bij

• Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een  
 gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een  

 Ooievaarspas.

• Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven  
 uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

• Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende  
 kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.

• Schoonmaakwerk.

Voor meer informatie of een offerte kunt u in de 

kringloopwinkels terecht.

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 

tot 12.00 uur, of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)

10% KORTING
OP KLEDING!

Originele kortingsbon geldig tot 28 februari 2010
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6 3 2

8 2 1
9 7 6 4

5 9 4 1
7 5 8 6

1 7 5 8 9
4 3 7

3 9 1

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

Sudoku D                                Sudoku                                  Sudoku 

Deze week zes Sudoku’s  waarvan de meeste naar ons idee niet supermoeilijk zijn. Dat mag 
ook wel eens een keer. De procedure mag inmiddels bekend heten  maar we herhalen het nog 
even. De Sudoku’s zijn gerangschikt van A t m D. In elke Sudoku is het veld links bovenin grijs 
gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren zijn de sleutel tot de oplossing.

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

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

Wat we vragen is dus een reeks van zes 
cijfers, van A t m F:
dus bijvoorbeeld luidt: 8-8-3-4-5-9.

Inzendingen
We moeten uw oplossing van de puzzel op 
deze pagina, de zes nieuwe Sudoku’s, binnen 
hebben op uiterlijk:
Woensdag 17 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

outjes maakten het moeilijker
De Oud-Hagenaar ontving een paar honderd 
inzendingen op de kerstpuzzels in het extra 
dikke laatste  nummer van het oude jaar. Er 
waren drie puzzelcategorie n: de Schilders-
wijk kerstboom (op pagina 11); de acht Su-
doku’s (op pagina 18); en de Pauzenpuzzel. 
Men kon kiezen of men er aan eentje wilde 
meedoen, aan twee of aan alle drie. Wie voor 
het laatste koos, dong mee naar het ‘Super-
trio’ met vier extra prijzen: de hoofdprijs 
van 100 euro en drie boeken van Sjaak Bral, 
de bundel met zijn columns uit 2009 in het 
Algemeen Dagblad.
De Pauzenpuzzel was trouwens onbedoeld 
moeilijker c. . verwarrender dan we hadden 
bedoeld. Er werd een ongecorrigeerde versie 
afgedrukt van het kerkendiagram.  Het goede 
antwoord, dat wil zeggen de ‘missende paus’, 
was Bonifatius. Maar in het diagram stond 
ook de naam van Innocentius verhaspeld 
afgedrukt, terwijl in de opgavelijst de naam 
van Siricius verkeerd werd vermeld, namelijk 
met een ‘i-tje’ te weinig, als Sircius. Slordig 
van ons, veel lezers wezen ons op de fouten.  
Daarom keurden we alle inzendingen goed 
waarin tenminste een van deze drie pauzen 
werden genoemd. De gezochte oplossing in 

de Schilderswijk 
kerstboom was 
trouwens de ‘Ko-
ningsstraat’ en de 
goede reeks van de acht Sudoku’s 
luidde (van A t m H): 5-1-5-8-1-
5-8-7.

De gelukkigen
Om de winnaar van de hoofdprijs 
van 100 euro te bepalen, gooiden 
we eerst een dobbelsteen om 
te bepalen of die zou worden 
getrokken uit de inzendingen per 
reguliere post (oneven) of per e-
mail (even). Het lot viel  gunstig 
uit voor de inzendingen die via 
de postbus binnen kwamen.

De gelukkige werd:
  an n t n 

 Kon n  an  o n a
aan n n aa

Zij ontvangt de Supertrio 
hoofdprijs van 100 euro en de 
dubbel-CD ‘Hurken in de Berm’ 
van Sjaak Bral. Proficiat!

Troostprijzen
De drie Supertrio troostprijzen 
(de genoemde CD  het boek van 
Sjaak Bral) werden gewonnen 
door: Th. Hensing, te Rijswijk; 
Mw. S. van Bommel – van 
der Zwaag, te Leidschendam; 
en Cora Switzar, te Berkel en 
Rodenrijs.

De kerstboom
Bij de trekking kwamen de 
volgende vijf goede inzenders 
(‘Koningsstraat’) van de Schil-
derswijk kerstboom uit de bus, 
die allen een dubbel-CD van 
Sjaak Bral ontvangen:
J. den Hollander, te Zoetermeer; 
Mw. G. Debbes, te Zoetermeer; 
A.J. Gregorowitsch – Biegel, te 
Den Haag; Mw. O.M. van Es, te 
Den Haag; en Mw. H. van der 
Zwan, te Den Haag.

Acht Sudoku’s
Bij de trekking kwamen de vol-
gende acht goede inzenders van 
de acht Sudoku’s uit de bus, die 
allen een dubbel-CD van Sjaak 
Bral ontvangen:
Gerda Koomen, te Hoogkarspel; 
Anke Gerritsen, te Rijswijk; 

Mw. H.E. van der Haas, te 
Zoetermeer; A. Visser Brouwer, 
te Moerkapelle; P.C. Hoogduin, 
te Leidschendam; Kees Pronk, te 
Scheveningen; Jaap Koreman, te 
Den Haag; en M.F. Dijkhuizen te 
Den Haag.

De pauzenpuzzel
Bij de trekking kwamen de vol-
gende vijf goede inzenders van 
de pauzenpuzzel (‘Bonifatius’, 
‘Innocentius’ en of ‘Sir(i)cius’ uit 
de bus, die allen een dubbel-CD 
van Sjaak Bral ontvangen:
Mw. M.H. Commerell, te Rot-
terdam; Mw. T. van der Berg 
– Gogelijn, te Den Haag; W. 
van Rijn, te Den Haag; Mw. E. 
van Bodegom – Lalleman, te 
Hekelingen; en Koos Pieters, te 
Zoetermeer.
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WILT U ZELFSTANDIG WONEN, MAAR WEL ALLE ZORG EN HULP ONTVANGEN DIE U NODIG HEEFT? DAN 

IS HET OPEN EN GEZELLIGE WOONZORGCENTRUM MOERWIJK WELLICHT IETS VOOR U. BEWONERS 

EN MENSEN DIE REVALIDEREN NA EEN ZIEKENHUISOPNAME BESCHIKKEN ER OVER HUN EIGEN 

APPARTEMENT. BOVENDIEN BEDIENEN WE VANUIT DEZE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG 

192 AANLEUNWONINGEN. 

WOONZORGCENTRUM MOERWIJK:

BESTE VAN DEN HAAG
HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie 

met negen locaties van waaruit wijk- en woonzorg 

worden aangeboden. 

Elke twee weken staat op deze plek een van 

onze locaties centraal. Dit keer is dat woon-

zorgcentrum Moerwijk aan de Twickelstraat.

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

dit mogelijk te maken. Vanuit Woonzorgcentrum Moerwijk bieden zij klanten in Moerwijk, Laak, Leyenburg en 

Zuiderpark persoonlijke verzorging, verpleging en hulp bij medicatie. HWW Zorg heeft ook specialistische wijkzorg 

in huis. Bijvoorbeeld verpleging van mensen in de laatste fase van hun leven. Onze deskundige wijkzorgmedewerkers 

staan dag en nacht voor u klaar. Ze kennen uw omgeving op hun duimpje. Even overleggen met de huisarts of een 

boodschappendienst inschakelen? Het gebeurt snel en probleemloos.

ZORG OP MAAT

Soms is thuis blijven geen optie meer. Woonzorgcentrum Moerwijk biedt uitkomst. Of u nu behoefte heeft aan 

huishoudelijke hulp, intensievere zorg of ondersteuning bij eenzaamheid: wij zorgen dat u het krijgt. Twee huisartsen 

en een fysiotherapeut houden spreekuur in het woonzorgcentrum. Eventueel bezoeken zij u ook in uw appartement 

of aanleunwoning. Wanneer het geheugen onverhoopt achteruitgaat, hoeft u niet meteen te verhuizen. In het Hofje 

van Weldam ontvangen dementerende bewoners zorg op maat.

Geen dag is hetzelfde in Moerwijk. U kunt bijvoorbeeld meedoen met de bingo, optredens bezoeken en deelnemen 

aan uitstapjes. Buurtbewoners zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Tijdens onze dagverzorging brengt u 

de dag op een plezierige manier door met leeftijdsgenoten. Na afl oop gaat u gewoon weer naar huis. U kunt in 

het woonzorgcentrum ook een warme maaltijd gebruiken, het winkeltje bezoeken of zich laten verwennen door 

kapster en pedicure. Niet voor niets heeft Moerwijk enige tijd geleden gescoord als het beste woonzorgcentrum van 

Den Haag.

MEER WETEN?

Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van Woonzorgcentrum Moerwijk? Bel met de Klanten-

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

u al de volgende dag zorg. U kunt het woonzorgcentrum ook rechtstreeks bellen of langskomen bij de receptie. Wij 

maken graag een afspraak voor een rondleiding. Het adres: Woonzorgcentrum Moerwijk, Twickelstraat 120, 2531 RB 

Den Haag, telefoon (070) 372 62 00

Zorg met een hoofdletter Z

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

ren waar de inwoners van Den Haag behoefte aan hebben. Zorg 

met een hoofdletter Z. Wat mag u van ons verwachten?

• Zorgaanbod in heel Den Haag én Scheveningen

• Zowel bij u thuis als in verpleeg- en / zorgcentra

• Nauwe samenwerking in de wijken tussen 

(wijk)verpleegkundige en huisartsen

• Samenwerking met ziekenhuizen, 

gemeente en woningcorporaties

• Personenalarmering

• Goed geschoold en gemotiveerd personeel

Onze locaties:

Ametisthorst, De Eshoeve, De Schildershoek, 

Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt, 

Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees

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


