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Biograaf voor proefschrift op zoek naar de allerlaatste getuigen

Wie herinnert zich nog dr. J.F. Otten
Het vorig jaar herrezen ministerie van
financiën bevindt zich
deels op een historische plek, een stuk
grond waar zich in de
vroege meidagen van
1940 een drama voltrok. Vreemd genoeg
is deze tragedie aan
onze aandacht ontsnapt. In oude kranten
is er nauwelijks iets
over te vinden; zelfs
historici hebben er
geen benul van. Het is
of de tijd er z’n schouders voor ophaalt,
alsof het er allemaal
niet meer toe doet.

Deze week o.a.:
beker van
•De
1975 en René
van Delft
- Pag 5
Peppink,
•H.J.
autokampioen
met zijn robot
- Pag 7
wekelijkse
•De
gang naar het
badhuis
- Pag 11
over
•Dromen
Weigeliaplein
in Californië
- Pag 13
- De in 1901 geboren Jo Otten in februari 1935, wandelend met zijn dochtertje Alja bij de Gevangenenpoort in het centrum van Den Haag. -

WO II in Den Haag in stereobeeld

De fatale bom

Docent bij Schoevers
Kleurrijk oeuvre

Uw hulp gevraagd

Bed en Wereld

Te leven op duizend plaatsen. Jo
Otten 1901-1940.
Kwetsbare man

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

el 7

stereofoto

Rob Groenewegen

robgroenewegen@upcmail.nl

GLOHECA

Rijbewijskeuringen BE
70 plus, 20 euro
ezoek uitsluitend op afspraak
7 -3 7 , ma. t m zat.
peldoornselaan 59, 57 C Den Haag

www.woningontruimen.nl

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

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel direct met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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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.

edereen i on in de tr t
noe den e oo o t nte
art a iep
arr mart a@ etnet.nl
------------------------------------Was er ook circus

oe van ralingen
uc1 0 @ etnet.nl
-------------------------------------Kraamkliniek Duinlaan

. de oed
elft
cdemoed@casema.nl
volgens ons geen
circus in cala. aar we ebben wel
een verdac te foto gevonden. ie
tonen we volgend nummer
-------------------------------------adurodam boekje

.Wierc
Oosteinde 11 11
41
oordrec t

- Ome Jaap onijnenburg in 19 met paard en wagen
in de an O tade traat. oto . de it . -

Harr Denis
w. . Wagenaar
ewagenaar@casema.nl
-------------------------------------Oude vrienden gezocht

dri . .B. lsemgeest
oorburg
adri.alsemgeest@casema.nl
-------------------------------------evrouw Simonis

Jopie c u ngel- looster uis
eld oven
040m.sc u ngel@upcmail.nl
-------------------------------------Van ansberge n straat

arol Opperman
wopperfol@ etnet.nl
et was ongelu ig uitgedru t. We adden trouwens
niet speciaal mevrouw imonis erbi
in erinnering. cuus.
-------------------------------------hi ue naar Scala

n

o o on

J. . uitenberg
ansruitenberg@ etnet.nl
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Het bombardement van
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maart 194 op het Bezuidenhout

e irene g in de eren en
e identiteit
t e o h ngen
In de laatste jaren van de
bezetting raakten we gewend
aan het geluid van de sirene
die vrijwel dagelijks meerdere
malen waarschuwde om dekking te zoeken. In veel plantsoenen had men schuilkelders
gegraven waarvan het dak
bedekt was met graszoden.
Binnen waren stevige balken
aangebracht en aan weerszijden lange banken. e daalde
erin af via ’n houten trap. r
was altijd ’n bewaker aanwezig en in die waar we op weg
naar school langsliepen, was
’n heel vriendelijke man en we
mochten binnen kijken hoe
het er uitzag.

Pagina 3

- egtre ende Duit er met paard en wagen na de bevrijding, op het malle tu je van de aan
van eerdervoort, nabij de Java traat Agfacolor,
3 mm tereodia paar . -

Stereografie van Wim Berssenbrugge

Oor og en e ri ding
in nie e di ee den
- innen in de chuil elder waren tevige bal en aangebracht en aan weer zijden lange
ban en. oto 1939 H.J. Oo tveen . -

ederland viert dit jaar
jaar bevrijding. Om die reden
organiseert Het Haags Historisch useum van mei t m
september 010 de tentoonstelling Oorlog en Bevrijding
in -D. oto’s van Den Haag van Wim Berssenbrugge. De
foto’s van Berssenbrugge 191 - 00 zorgen voor een e tra
dimensie en geven een nieuwe kijk op de weede Wereldoorlog in de Hofstad: in kleur n stereo. a
jaar maken
ze de toeschouwer bijna ooggetuige van de oorlogsjaren en
de bevrijding. De foto’s werden recent ontdekt en werden
nooit eerder getoond.

Velen nog in p jama

School stond nog

Spionage

- De iduina er verloor bij het bombardement
zijn toren pit . -

Meneer Bennik

Wassenaar
circu @ etnet.nl
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-advertentie-

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen,
fauteuils, stoelen, enz.
Vervangen van o.a.
singelbanden, veren en
schuimpolyether:
Bank, Boot en Caravan.
Diverse meubelstoffen op voorraad.
(gespecialiseerd in kussens)
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:

ete
compl
e
d
r
uw
Voo
k van
aanpa rieur
inte

Woningstoffering
•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT
Verplaatsen van meubels, indien
nodig leeghalen van kasten.
Verwijderen van oud tapijt en
het nieuwe gelegd in 1 dag.
Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN
•GORDIJNEN
•ROLGORDIJNEN
VERZEKERINGEN

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen.
Restauratie kasten, kabinetten, tafels,
stoelen, enz. Lijmen, schuren en lakkenbeitsen van uw meubels.
Ook verwijderen van houtworm.

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

WWW.DELEERSPECIALIST.NL

•VERHUIZINGEN

Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz.
die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon.
Ook hoofdvetvlekken verdwijnen.
Tevens vakkundig stofferen of reparatie
mogelijk van zitkussens of leuningen.
Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar

In- en uitpakservice

Lijsttrekkersdebat en uitslag verkiezingen live bij West
Volgende eek oensdag gaan de stemlokalen o en voor de gemeenteraadsverkie ingen
.
evende kie ers doen er goed aan ondagavond naar et Haags Lĳsttrekkersdebat
te kĳken. Woensdagavond brengt TV West de uitslagen van alle gemeenten in de
regio tĳdens een vier uur uur durende live itslagenavond.
Zondagavond 28 februari zĳn alle Haagse lĳsttrekkers te vinden in het Theater aan ’t Spui.
Onder leiding van presentatrice Elles de Bruin gaan ze met elkaar in gesprek over thema’s
die de stad raken. Zoals veiligheid, de multiculturele samenleving en de op stapel staande
bezuinigingen. Het belooft een pittig debat te worden omdat de partĳen vaak lĳnrecht tegenover elkaar staan. Kĳken dus, zondagavond vanaf 18.00 uur op TV West. Het programma
wordt om de twee uur herhaald en is ook te volgen via Radio West op 89.3 FM.

Uitslagen

Omroep West zendt woensdagavond vanaf 21.00 uur een live-programma uit op televisie
en radio. De centrale presentatie vanuit het Haagse stadhuis is in handen van Elles de Bruin,
zĳ houdt contact met verslaggevers in alle grote steden in de regio. Zo brengt West een overzicht van alle uitslagen van de verkiezingen en reacties vanuit alle hoeken van de regionale
samenleving. De Uitslagenavond is te volgen op TV West, Radio West en via Westonline.nl.

•Binnen - en
buitenschilderwerk
•Stucwerk
•Behangen
Sauzen van wanden en
plafonds in één dag.
g bij u
en graa
Wij kom or een gratis
thuis vo prijsopgave
n
advies e

Radio West toert met verkiezingsdebatten

Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
www.allesdoeners.nl
donderdag 12.00 - 20.00 uur
jaar
5
3
l
a
Overige dagen:
en
Wij werk end met
op afspraak
l
uitsluit
ersonee
(ook ‘s-avonds)
liseerd p
gespecia
n huis
Levering onder garantie.
inkel aa
W
Halen en brengen gratis
K.v.K.nr. 36049401
Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA
presentator Pieter Kuipers

vertrouwde uitvaartzorg
in uw regio
Rouwcentrum ’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
t (070) 324 00 77

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.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio West een
radioverkiezingsdebat. Sinds 22 februari
discussiëren politici van zeven gemeenten
in deze regio met elkaar en het publiek
over actuele thema’s. De debatten staan
steeds onder leiding van Pieter Kuipers
en worden live uitgezonden op Radio West.
Publiek is welkom. De Radio West Verkiezingsdebatten vinden plaats in Westland
(22/2), Alphen aan den Rĳn (23/2), Leiden
(24/2), Gouda (25/2), Zoetermeer (26/2) en
Delft (1/3). Meer informatie is te vinden op de
website www.westonline.nl.

ADO Den Haag – Roda JC
live op Radio West
Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳd van ADO
Den Haag live. Zo ook de thuiswedstrĳd van ADO tegen Roda
JC op vrĳdag 26 februari. Het live-verslag van de wedstrĳd
ADO Den Haag – Roda JC is komende vrĳdagavond live te
beluisteren op Radio West vanaf 20.30 uur. Vak W kĳkt vanaf
17.30 uur vooruit op de wedstrĳd op TV West.

Deze week:
Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal

Service- of

Be org

adeau-abonnement

Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal
Zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport

res

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Haags Lijsttrekkersdebat
TV West Sport
‘t is Fijn achter het Rijswijkseplein
Verkeersjournaal
Maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Niet Klaguh Stemmuh
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer
Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Gemeenteraadsverkiezingen
2010: De Uitslagen
Verkeersjournaal

Deze week:
uur

res

maandag t/m vrijdag
06-09 u West wordt Wakker
09-12 u de Ochtendshow
12-13 u het Twaalfuurtje
13-14 u West weet het
14-16 u de Middagshow
16-18 u West komt Thuis
18-19 u Radio West verkiezingsdebatten

r

r

r

os bus 2 0 , 2 02 GA en H g

ijk oor e
eer progr

vrijdagavond va 20.30 uur:
live verslag ADO-Roda JC

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
zaterdag
10-12 u Klassiek op West
08-11 u ZEP
12-18 u Non-stop muziek
11-12 u And the beat goes on 18-19 u Haags Lijsttrekkerdebat
12-14 u Ik hou van Holland
19-21 u Klassiek op West (hh)
14-18 u Radio West Sport
18-19 u Ron’s Platencast

uele nieuws, e e
e ui en ij en en
in or
ie
es e o
es online nl
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Roeland Gelink is
o.m. oud-stadsredacteur van het dagblad
Het Vaderland. Vakantie nam hij nooit op,
alleen wat vrije dagen
als ADO Den Haag
in het buitenland
speelde. Als vrijwilliger is hij daar ook
een oud-gediende,
onder meer als stadion-speaker.
Z’n drank is Coca
Cola - liefst veel.

Dinsdag 23 februari 2010

pagina 5

- Aanvoerder Aad an veld na de be erwin t in 19 5 tijden de huldiging door de Haag e bevol ing op het borde van het oude Haag e tadhui aan de Java traat oto Haag che ourant, .J. eenart .-

en ri e tr

o nooit te ergeten

In ngeland blies het komische duo Skinner en Baddiel bijzondere voetbalmomenten nieuw leven in door die
zelf waarheidsgetrouw na te spelen zij het in het park met jassen als doelpalen; zoek op ou ube naar hoeni from the lames’ . Bij de jeugd van DO Den Haag is al een aantal jaren bijna elke week de vrije trap weer
te zien die in 19 de K VB-beker naar de esidentie bracht. Vanaf het begin van zijn loopbaan als jeugdtrainer
houdt oud-speler en van Delft de herinnering aan n van de hoogtepunten uit de clubhistorie levend.

- ortret van
en van Delft
in het eizoen
19 1 19
oto Het
aderland,
ee utten .

Verrast

erfecte uitvoering
Video

- reugde na de 1-0. pit Hen van eeuwen in het witte hirt lin met rugnummer 10
doo al een duveltje uit een doo je om te coren,na voorbereidend wer van an veld
en erazic Archieffoto ro
-

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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Kleine
Nostalgie
met Juliu

a geld
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roeger wa heu niet alle beter. aar wel bijna alle . ant al je erop terug ij t blij t de narigheid vaa ver leten en vergeten. at overblijft zijn de paarzame momenten van gelu . n natuurlij oe teren we die.

et een zitplee op de versiertoer

ind jaren vijftig. et wapperdende haren op een uch. n de prammende borsten van een mooie
meid in je rug. Helaas was dat niet voor iedereen weggelegd. en nieuwe uch kostte in het jaar
dat ik 1 werd ongeveer 00 gulden.

onark

Batavus
Uitlaat ontkolen

eef o oor o eratie e
it aart ereniging e ol arding
Sinds 1935 verzorgt onze vereniging begrafenissen en crematies. Meer dan
33.000 mensen zijn lid. Dit jaar zullen we naast onze vertrouwde uitvaarten
ook met nieuwe diensten beginnen. Als eerste stap is de vergoeding voor de
leden bij een uitvaart verhoogd. In geval van overlijden is er voor de leden in
2010 een tegemoetkoming 165 euro ter beschikking.
De coöperatieve vereniging De Volharding wil aan meer mensen hun diensten
aanbieden. Vandaar deze ledenwerfactie. Voor een kosteloos lidmaatschap
in 2010 kunt u zich als lid aan melden door onderstaande bon in te vullen.
Daarna ontvangt u een lidmaatschapsbewijs. Vanaf het moment dat u zich
heeft ingeschreven, heeft u ook recht op de tegemoetkoming van 165 euro.
Als u zich meldt dan zijn tevens uw minderjarige kinderen en partner medelid
en ontvangen dezelfde rechten als u.
Wij hopen u als nieuw lid te begroeten.
U kunt schrijven aan:
Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag
Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van
de vereniging en maak gebruik van de korting
Naam
(Eventueel ook de naam van
de partner en de kinderen.)

Adres
Postcode en plaats
Of u geeft u op via het internet:
info@devolhardinguitvaartzorg.nl

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

Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl
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In herinnering aan de legendarische hoofdredacteur eppink van

WB’s utokampioen

i nte er eer it tie oor het oog
n een it e o en er erc er
Het tijdschrift De utokampioen van de
WB, opgericht in 19 0, is het oudste automagazine van ederland. atrick van riethu sen woonde vroeger op de Kwartellaan schuin
tegenover de legendarische hoofdredacteur van het blad, H. . eppink, een gedreven en
vindingrijk man, die als onbedoeld bijproduct van zijn werk voor de geschiedenis van Den
Haag documentair bijzonder fotowerk naliet.

Dashboard robot

ebaar

ijdschrift

WB

Weg van de weg

- Oo tram

unnen bot en -

en i gevaarlij
- u en pa er

- et meer recht
houden met die Je
ep -

- Houdt re ening me
t et er -

an iemand lopen
- Achter de tram

mee
- aar zijn we

bezig

eg vrij -

- om wacht men
beter even -

-

- oetganger weg
van de rijweg -

oegt aan al u terugv
- Geeft richting

- Open laadba

hoe
- til taan op de

, dat i fout -

Onveilig -

- a eert niet bij
rui ingen -

n
ijzingen van de
- et op de aanw

agent -

pvg@camerama.demon nl
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Informatie

Han
oodenburg

oensdag maart worden de verkie ingen voor de gemeenteraad gehouden. n de e opinie proberen wij u enigs ins te helpen een keu e te maken uit de vele partijen die in uw gemeente meedoen.
e geven echter geen stemadvies. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg deoud-hagenaar.nl

Stemmen gaat over meer dan alleen ouderenbelangen
Voor ouderen die cht zelf niet weten wat zij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moeten stemmen, zijn er alleen in de wat grotere gemeenten - handige hulpmiddelen die een indicatie geven van de partij die het dichtst bij uw standpunten staat. Want zelfs als je helemaal
niet in de plaatselijke politiek ge nteresseerd bent, bieden de op het internet heel eenvoudig te
raadplegen www.stemwijzer.nl en www.kieskompas.nl aardige aanknopingspunten.

ratis OV

Verschillen

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, onsumentenzaken, re hten zoals erfre ht , belastingen en andere finan iële zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar.nl of naar Postbus
, 5
Den Haag. raag met vermelding van rubriek Re hten en Pli hten .
rf- en schenkingsrecht
Kinderen van halfzus
zijn niet te vinden
i n overleden alfzus eeft al vele
aren geen en el contact meer met
aar inderen. e wist niet eens
bi benadering waar ze verbleven
in ederland of daarbuiten. eb
aar uitvaart geregeld en probeer
nu zo goed mogeli aar za en af te
wi elen. oor de uitvaart osten ad
ze een polis lopen waarmee alles is
betaald. r is voor de rest geen en el
vermogen of spaargeld. ntegendeel
missc ien zelfs nog sc ulden van
bedri ven en instellingen die nog geld
van aar tegoed ebben. et is mi
teveel dat allemaal uit te zoe en en
er is geen geld om een notaris in te
sc a elen. Wat moet i doen en oe
an i voor omen dat sc uldeisers bi
mi terec t omen

amilierecht
ensioen van e uit
huwelijkstijd delen
ben al in 19 4 gesc eiden na een
uweli van twintig aar. i wilde
ooit dat i afstand deed van zi n
pensioenrec ten opgebouwd ti dens
ons uweli . at eb i niet gedaan.
u wordt i
aar en ri gt i zi n
pensioen. eb alti d gedac t dat de
pensioenverze eraar mi n deel direct
aan mi zou uitbetalen. at is niet et
geval. Wat moet i doen

iscale zaken
Onderhoudsreserve huis
is niet aftrekbaar
ben eigenaar van een appartement.
Jaarli s betaal i mi n bi drage aan
de ereniging van igenaars. aarin
is begrepen een bedrag voor reserveringen dit aar circa 1 . et gaat
onder meer om gevels ozi nen en
sc ilderwer . an i dit als aftre post voor mi n in omstenbelasting
opvoeren

In aanmerking voor
doorwerkbonus
ben aar en wer ongeveer
twintig uur per wee . oe an i de
e tra scale beloning de zogenoemde doorwer bonus ri gen
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www.cipo.org

v o or d e 5 5 -pl u s s er ui t D en H a a g
DE website
I O

I UWS:
ratis workshop
dministratie Ordenen

Haagse woongroep
voor homoseksuele
ouderen

o t u

363

2 0

Den Haag 070 36 3

U

Boeren, tuinders, vliegeniers en pioniers:

o n r de
erh ent e

en rg e

Op maandagmorgen maart start in bibliotheek penburg een
nieuwe Verhalentafel. an een Verhalentafel komen Haagse ouderen bij elkaar om samen herinneringen op te halen aan hun leven
in de stad. Die herinneringen worden opgenomen en opgeschreven.
ijdens deze nieuwe Verhalentafel staat penburg centraal - een
van de nieuwste wijken van Den Haag, maar tegelijk een stukje van
onze regio met een rijke en bijzondere historie
- wee gezichten van penburg de ver eer toren van het vroegere vliegveld en de ine -wij
in aanbouw foto tichting Hi tori ch penburg -

Boek en cd

Indische ederlanders

V

genda

H

I O

I O, ik wil graag mijn
bank verplaatsen en een andere kamer leegmaken. Wie
kan mij hierbij helpen

Woensdag 4 februari:
Over bereikbaarheid

Dinsdag 9 maart:
OV-chipkaart
Woensdag 10 maart: Sound
of usic meezingen

aterdag maart:
uajoggen HWW

Hebt u ook een vraag?
Schrijf, bel of mail CIPO:
Postbus 13634,
2501 EP Den Haag,
tel. (070) 364 38 18,
cipo@cipo.org.
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Oude tijden herleven, door raadslid Willem

inderhout

t rt ein n eg hi tori che
innenh en n het ie en

- ethouder ert van Alphen Groen in

lanceert op

mboli che wijze de nieuwe web ite. -

www.socialekaart.net

Oude tijden herleven. Het ieken krijgt een historische haven en vanaf het voorjaar kunnen historische schepen hier
voor anker gaan. Samen met de aanblik van de schepen
komt het historische karakter van de oude gevels op het
ieken nog beter tot zijn recht. De nieuwe haven levert een
bijdrage aan het versterken van de economische en toeristische structuur van de Stationsbuurt.

igit e eg i zer
n r zorg e zi n
en onen

Het Spuigat Uit

Wethouder Bert van lphen Welzijn, Volksgezondheid en
mancipatie heeft samen met zijn collega-wethouders
van Delft, ijnacker- ootdorp, ijswijk en Wassenaar de
nieuwe website, www.socialekaart.net gelanceerd.

- De binnen tad haven aan Het ie en in 1 0 met hi tori che chepen oto gemeente Den Haag -

€ 5 per vierkante meter. Bel nu gratis 0800-1314

www.natuurmonumenten.nl
4010-16 NM Stopperad 266x94_ZW.indd 1

31-08-2009 14:02:59

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

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

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL
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De wekelijkse wasgang, als onderdeel van het vaste levensritme

in e de in e nno
in het dh i
c
- De oor pron elij e o thoorn helemaal
recht op deze foto uit 19 0 lag op het mid plein naa t boe handel erbraec omljon
op de hoe . Aan de andere ant naa t de
boe handel enno
o. an ier . -

Bodega De osthoorn
viert
jarig jubileum

n

Vandaag kunnen we ons
mateloos opwinden over
de vraag of we nu n of
twee spiegels in de nieuwe
badkamer zullen nemen en
of dat nu traditionele- dan
wel moderne designspiegels
zullen worden. Daarnaast
breken we ons het hoofd of
we nu een lig- en of bubbelbad en of aparte douchecel
zullen laten installeren, dan
wel zullen volstaan met een
douche, wel of niet voorzien
van massagedouchekoppen
en ingebouwde radio.
-

uur childering van an der eut in het badhui aan de

camplaan

oto 1953 Dien t voor de tad ontwi eling . -

ilde dreiging

- Het tijlvolle la ie e interieur van de
bodega oto 19 0 ureau e er -

ieuwe eigenaar

Strikt gescheiden se es

-

terieur van het badhui aan de

camplaan in de jaren 0

oto .G. empff . -

ietsbel incident

ultureel
Uiterst zedig

avanri swi @ pnplanet.nl
- Het badhui aan de pion op traat wa in gebrui van 19 5 tot in het midden van de
jaren 0 Archieffoto . -
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Ik speelde met m’n wehrmacht autootje’

nie

ndigo tr t o
rd g

Het was een rustige ieuwjaarsmorgen. De eerste vogels
waren druk in de weer. Het leek er op of ze elkaar aan het
ieuwjaarwensen waren. Ik was jaar en speelde met mijn
wehrmacht’ auto die ik op mijn verjaardag had gekregen.
ijn enige speelgoed voor op de grond. ou ja, ik had ook
nog een oude aap maar daar hing het stro uit zijn buik. en
zeer oude aap. Ik was tevreden met wat ik had.

- illem van Otterloo in 19 0 tijden een repetitie oto

ico aeff . -

Willem van Otterloo in de jaren ’ 0 in gebouw K en W

enni
et het
fgezwaaide V

- la uette er nagedachteni aan de
burger die op 1 januari 19 5 in deze omgeving
hun leven verloren door het ontijdig ontploffen
van een projectiel oto J. or boom -

edenksteen

ing
cho ier
ie e re ertoire

Onlangs is een biografie verschenen van iek elissen over Willem van Otterloo 190 -19 ,
de Haagse dirigent die in de jaren 0 wereldberoemd werd als leider van het Haagse esidentieorkest. Ik was in die tijd leerling van de Openbare ulo aan de Kerklaan in ijswijk.
De muziekminnende directeur, de heer arks, wist voor zijn leerlingen altijd een aantal
kaartjes te verkrijgen voor de schoolconcerten in het ebouw voor Kunsten en Wetenschappen, de vaste speelplek van het orkest. Deze werden verdeeld onder de leerlingen van de
hoogste klas die interesse toonden. eestal had ik het geluk deze concerten bij te wonen.
Het doel ervan was jongeren in te wijden in de klassieke muziek.
Inleidend praatje

air ad

wilbo@casema.nl

- erwoe ting na de in lag van de

bij de ndigo traat en amperfoelie traat Archieffoto . -

- De biogra e van ie eli en over illem
van Otterloo telt 30 pagina en o t 39,90
euro. e rijgen of te be tellen bij de betere
boe handel of via internet.
9 -905 9- 0- -

lindenf@planet.nl

- anzelf pre end bracht hilip van de ucce volle ederland talige ver ie van
air
ad oo een lang peelplaat uit.. -

- ij de crematie van illem van Oterloo in
19 , hij wam bij een auto-ongelu in Au trali om het leven Archieffoto . -
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et de onge Klare op tafel kwamen de omes wel los

gdro en in i orni
o er n o d Weige i ein
Heb je echt wel een goede jeugd gehad jongen, dreunt het in mijn oren Ik ben 9 jaar oud,
mijn
jarige moeder stelt die vraag af en toe. Bezorgd dat ze niet genoeg heeft gedaan. Ik
kijk naar mijn kleinzoon die bij zijn Oma mijn betere helft aan de tafel ouderwets Hollands
zit te menzergejenietuh’ ens erger je niet . lleen, de Hollandse tafel staat in Huntington
Beach, alifornia.

- Het eigeliaplein, tu en de Horten ia traat en de lierboom traat
oto 19 5 ureau e er . -

Kleine en rote Bram

Opoe Salentijn

- leine ram, uitgegroeid tot 1 3 cm, op
z n uch.. -

Verjaardagen vieren

untington Beac alifornia
aagsc eBram@aol.com

- Het voetballen beviel Op alentijn niet altijd even goed oto 19 5 ureau e er . -

e en in de oe teni n het o
Op maart 194 vroeg in de morgen - werd een groot deel van de wijk Bezuidenhout door
bommen verwoest. Waarom dit bombardement uitgevoerd werd, is tot op heden nog steeds
niet duidelijk geworden. Wel bestaan er de nodige theorieën over.

rde ent

evaarlijk spel

angezicht hersteld
espaard door de wind

Het uin
carleisma@planet.nl
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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.

Oo onze
e ier z
ging n
oze
nnen i en or ten onder
d en ia van der iel
useum e leutel
embrandt ade
W i swi
0 0 90 0
desleutel@ziggo.nl
-------------------------------------ineac formule
- e midden van mijn grootouder in de deuropening van de zaa . -

Uitgerookt

ostkantoorbeambte Bijenkorf onterecht in gevang

arian Witman
mwitman@live.nl
--------------------------------------

riv museum De Sleutel
-

e zaten op nummer , tu en het
hotel en de apper. -

De red in de jaren

w. . . . van uin
meapruimers@ otmail.com

0

eter loe
p loe @gmail.com

ohm...
obert van esteren
v. esteren@ etnet.nl
--------------------------------------

ietsplaatje met gat
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ee en in

Deze week wederom Sudoku’s. De eerste is een opwarmertje, de tweede en de derde zijn
wat moeilijker en de vierde is pittig. De procedure mag inmiddels bekend heten, maar we
herhalen het nog even. De Sudoku’s zijn gerangschikt van t m D. In elke Sudoku is het
veld links bovenin grijs gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren zijn de sleutel tot de
oplossing.

Stuur naar:

rijswinnaars
bij oorbeel
Inzendingen
bij oorbeel
oens g 7

Sudoku

Sudoku B

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

1
8

9
6 7
8
3 7
5

r

Sudoku

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

Sudoku D

3 5
2

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

3
9

1 4

5

8

7

3

5

6

2
5

7 9
1

2
4
8

4

6
1

5

9
7

8

9
7
4
9
4 6
5
3
5
8

Adressen winkels

KRINGLOOP HOLLAND
In de veertien 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.

Badhuisstraat 16
Van Musschenbroekstraat 159
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Loosduinsekade 156
Prins Willemstraat 14
Weimarstraat 364
Thomsonlaan 79
Fahrenheitstraat 343
A. Diepenbrockhof 67
Kerketuinenweg 63
H. Ravesteijnplein 84-85
Beresteinlaan 2
Fruitweg 240

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Rijswijk
Den Haag
Den Haag

DIENSTENWINKEL
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.

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.

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.
Originele kortingsbon geldig tot 1 mei 2010

10% KORTING
OP MEUBELS!
(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)
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