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SWEM: ‘niet-kommersjeel’ uitzendbureau in geest van jaren ‘60

Langharig werkschuw tuig aan de slag
Op 10 juli 1968 ging in
een pand in de Adelheidstraat een alternatief uitzendbureau
van start, bedoeld om
jongeren aan het werk
te krijgen, die gezien
hun politieke instelling,
uiterlijk en manier van
leven nauwelijks aan
werk konden komen.
Deze jongeren werden
als langharig werkschuw tuig omschreven.
De gemeente zorgde
voor werk bij de plantsoenendienst en de
sociale dienst betaalde
een deel van de loonkosten.
Laat overigens duidelijk zijn, dat zonder
de steun van één van de wethouders, Piet
Vink, dit plan tot mislukken gedoemd
zou zijn geweest. De leiding van dit
uitzendbureau dat de naam: Experimentele Maatschappij (EM.) droeg, was in
handen van Frits Berger. Na korte tijd
werd de locatie in de Adelheidstraat te
klein, ook al omdat men zich niet alleen
tot dit uitzendbureau wilde beperken, en
het pand Bezuidenhoutseweg 52 werd
gekraakt. Er was nu sprake van een trefcentrum, waar alle mogelijke activiteiten
konden plaats vinden, met als voorbeeld
de Sosjale Joenit, waar probleemjongeren werden opgevangen.
Herstart na strubbelingen
In het voorjaar van 1969 ging men over
tot een stichtingsvorm, mede op verzoek
van de gemeente en de naam werd veranderd in: Stichting Experimentele Maatschappij (SEM) In het najaar van 1969
brandde het pand Bezuidenhoutseweg 52
af en aan het eind van dit jaar ontsloeg
de gemeente de werknemers bij de plantsoenendienst. Zowel het vorstverlet als
ontstane schulden waren hier debet aan.
De gemeente wilde alleen nog in zee
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gaan met deze groep jongeren, wanneer
er van een duidelijke rechtsaansprakelijkheid sprake zou zijn en wanneer de
voorzitter van het stichtingsbestuur ook
voor het gemeentebestuur acceptabel
zou zijn.
Op 15 januari 1970 werd de Stichting
Werkgroep Experimentele Maatschappij
(SWEM) opgericht. Het bestuur bestond
uit vijf leden: drie werknemers en twee
leden, die ook door het gemeentebestuur
geaccepteerd werden. Na korte tijd werd
er een bruikbaar pand gevonden op het
adres Bezuidenhoutseweg 106. Men zag
in, dat het vinden van een goede boekhouder van levensbelang zou zijn. Veel
van dit soort activiteiten ging immers
ter ziele omdat er problemen met de
financiën ontstonden. Zo moest er bijvoorbeeld belasting worden afgedragen
om maar iets te noemen. Via een ander
uitzendbureau werd een boekhouder
geworven, maar dit bleek een mislukking te zijn. Zijn opvolger was gelukkig
uit het goede hout gesneden.
Omdat de stichtingsvorm verre van democratisch is, werd besloten, dat de vergadering van werknemers uiteindelijk
het beleid bepaalde. Eén van de werk-

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

nemers omschreef dit als volgt: “We
zijn tamelijk uniek in de Nederlandse
samenleving. We zijn zowel werknemer als werkgever. Met zo’n tachtig à
negentig man zijn we namelijk allemaal
precies alles wat een werkgever kan
zijn: president-commissaris, aandeelhouder, eigenaar, directeur. Kortom: wij
zoeken – als baas – arbeidsplaatsen uit
die wij zelf – als arbeider – bezetten.”
Wat hield dat alternatieve eigenlijk in?
Arbeiderszelfbestuur
De stichting stelde zich voor om door
de exploitatie van een uitzendbureau
mensen in staat te stellen om parttime
te werken waardoor ze in hun minimale
levensonderhoud konden voorzien en
bovendien voldoende tijd overhielden
om zich met andere minstens zo belangrijke zaken bezig te kunnen houden.
Bovendien zou er uit de behaalde winst
een fonds gevormd worden ten behoeve
van de ongeorganiseerde jeugd.
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Alternatief ondernemend
Los van dit uitzendbureau werden er
meer ideeën uitgewerkt. Zo kwam er in
het pand ernaast een eethuis, de Kiem,
waar werknemers voor 1 gulden een
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In nummer 6 van de Swempoel, een
blad, dat door het werkbureau werd
uitgegeven, staat hierover te lezen:
- iedereen werkt in prinsipe parttime om
met minder geld toch rond te komen,
in de vrije tijd meer aan zelfontplooing
te doen en om de beschikbare arbeid
eerlijker te verdelen.
- iedereen verdient hetzelfde loon.
- we werken met arbeiderszelfbestuur
d.w.z.: iedereen beslist mee in een
ledenvergadering.
- we werken niet-kommersjeel: de winst
gaat in een pot en daarmee helpen we
organisaties, instellingen, manifestaties
en aksies die we zien zitten.
U ziet het, het taalgebruik was ook
alternatief.
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warme maaltijd konden gebruiken, werd
er een gratis blad uitgegeven en konden
de werknemers via de Stichting Huisvesting aan goedkope woonruimte komen.
De winst werd onder andere gebruikt
voor de oprichting van Het Paard
van Troje, het biologisch dynamisch
tuinbouwbedrijf Gaiapolis, de Stichting
Werkgroep Hergebruik en het stimuleren van het opzetten van eigen bedrijfjes
door de medewerkers.
En zo heeft dit uitzendbureau – dat na
enkele jaren het pand naast Het Paard
van Troje op de Prinsegracht betrok bijna 25 jaar een uiterst nuttige functie
in onze stad vervuld. Het alternatieve
verdween langzaam maar zeker. De toenemende werkeloosheid en de nieuwe
wet voor uitzendkrachten speelde hierbij
een rol en in 1994 werd het uitzendbureau opgeheven.
Was er uiteindelijk van een mislukking
sprake? Integendeel, tegen de stroom in
is er heel wat bereikt. Dit uitzendbureau
was uniek, zowel in ons eigen land als
daarbuiten

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen
woonsituatie precies die zorg bieden
waar u het alleen niet aan kan. We
beschikken over goed opgeleide en
gemotiveerde eigen medewerkers. Wij
hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de
zorg die u verdient.
Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den Haag
Tel:070-7853092 0619914910
www.hvpzorg.nl
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Sedert 1949 woon ik niet meer
in Nederland. Allereerst was ik
in Indonesië, daarna in Bermuda,
Brussel en Engeland, waar ik het
Britse staatsburgerschap verkregen heb en woon nu sinds 19 5
in Amersham, Buckinghamshire.
Een Nederlandse vriend, die ook
in Amersham woont verraste mij
met een paar exemplaren van De
Oud-Hagenaar, en zie op de eerste
bladzij van dinsdag december
stond een klassefoto met een
- e edoelde oto uit nr. van vorig jaar, met in het midden
onderwijzer die de mijne is gewemeester Arie van der Wel. est in de 5de en 6de klas van de
lagere school aan de Sillestraat. Dat was in de schooljaren 19 5 6 en 19 6 7. Zijn naam? Arie
van der Wel, een bijzonder mens Hij was een kinderpsycholoog als geen ander. Ik herinner mij
het geval van een leerling van de vijfde klas die ervan werd beticht wat geld te hebben gestolen,
maar hij ontkende dat ten stelligste. “ rek je schoenen eens uit” gelastte Van der Wel en het geld
rinkelde uit de jongen’s schoen. Er werd niet eens over straf gesproken, de schaamte van het jongetje was genoeg. De heer Van der Wel was geen schoolhoofd maar een zeer begaafd en humaan
onderwijzer, die vaak met heel moeilijke jongens en meisjes te maken had. In mijn schooljaren
waren dat er heel wat, maar door Van der Wel maakten zij vaak binnen korte tijd normaal deel uit
van de klas. Ik kan mij nog de dikke’ herinneren, een uitzonderlijk misvormde jongen die een
cynische kijk op alles had. Ook staan mij nog de namen bij van an h. van Wolfgang, van Bob
en Herbert. Als er nog lezers zijn uit die klas zullen zij zich hen misschien ook nog wel herinneren. Opmerkelijk is dat ik mij dat pas op latere leeftijd realiseerde, hoe bijzonder Van der Wel
was. Persoonlijk ben ik sterk tegen lintjes, omdat die veel te veel uitgereikt worden aan mensen
die gewoon hun plicht doen en daar ook behoorlijk voor worden betaald worden. Maar ik besef
wel dat er uitzonderingen zijn, mensen die dat wel verdienen. Mijn mening is dat de heer Van der
Wel zo’n uitzondering was. Kreeg hij die erkenning?

mersham ucks. K

Duizend gulden kastekort
Het was erg leuk in het nummer van 2 februari
jl. van De Oud-Hagenaar de affaire te lezen van
de postbeambte van het agentschap in de Bijenkorf van P . Een heel vervelende zaak voor
een, zoals later bleek, volstrekt onschuldige
en algemeen geziene medewerker. Misschien
is het aardig om te vertellen hoe de waarheid
aan het licht is gekomen. De loketambtenaren
gebruikten in die tijd een geldla, waarin de
bankbiljetten rechtopstaande werden bewaard,
die met een vlakliggend houten jaloezie (van de
soort zoals je die ook wel zag aan ouderwetse
bureaus, maar die vormden dan een kwart
cirkel) werd afgesloten. elkens als zij het
loket even moesten verlaten om formulieren
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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.
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of andere dingen te pakken die zij niet onder
handbereik hadden sloten ze de jaloezie af en
namen de sleutel mee. Dat was voorschrift.
De opvolger van de aardige man’ deed dat ook
een keer en bij terugkeer op zijn plaats bleek
de jaloezie te zijn vastgelopen en was met geen
mogelijkheid meer te openen. Er werd toen
met spoed een timmerman bijgeroepen. Bij de
reparatie, die onder toezicht van de loketambtenaar geschiedde, want zijn kasgeld lag tenslotte
zo voor het grijpen, bleek dat er een biljet van
1.000 gulden met een klein puntje tussen twee
latjes van de jaloezie was gekomen en telkens
met het openen en sluiten mee heen en weer
ging, maar steeds buiten bereik bleef. Waarschijnlijk had het biljet enigszins schuin met

IQ-Beauty

Online de grootste verleiding
voor lichaam en gezicht
www.iqbeauty.nl

met hem gaat. Ik hoop dat ik een reactie krijg.
Jos Kuijsten
clemens saskia@ iggo.nl
-------------------------------------------------------de entekas
Van 1911-19 0 hield N.V. de entekas kantoor
aan de Zoutmanstraat 42-44 (hoek Prins
Hendrikplein). Nadien aan de Lange Vijverberg
1 . Wij zijn opzoek naar oud-medewerkers en
zakenpartners van de entekas die ons willen
vertellen over hun zakelijke of persoonlijke
contacten met de bank. Ook foto s zijn van
harte welkom.
Jeren Preseun
preseun@hetnet.nl
--------------------------------------------------------nderdaad circus in Scala
De heer De Moed heeft gelijk. ircus Strassburger heeft voorstellingen gegeven in Scala.
Dat moet tussen 1947 en 1950 geweest zijn.
Ik was erbij. In de pauze werd door een ruiter
te paard reclame gemaakt voor het sigarettenmerk “ hief Whip”. De ruiter droeg dezelfde
(groene) outfit als de figuur op het sigarettenpakje. Hij gooide mini-pakjes sigaretten naar
het publiek. Volgens mijn herinnering heette
die ruiter Van Vilsteren. Hij was een kennis
van mijn vader. Later werd dezelfde reclame
gemaakt in het circus in Scheveningen.
en van een
benerica@casema.nl
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Altijd al gitaar willen spelen?
Gitaarschool van der Giessen
staat al 25 jaar garant voor kwalitatief goed gitaaronderwijs. In elke
stijl en voor elk niveau. Voor meer
info: 070-392 08 09 of kijk op
www.gitaarschoolvdgiessen.nl
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Voor al uw tuin- en straatwerkzaamheden
a
Uw tuin is onze zorg
7 -3 11

een klein puntje omhoog in de geldlade gezeten
en was zo de oorzaak van het kastekort geworden. In die tijd vertegenwoordigde het bedrag
toch al gauw drie maandsalarissen. Overigens
was het vastlopen van de jaloezie niet door dat
biljet veroorzaakt, want het was inderdaad al
geruimde tijd later toen het aan het licht kwam.
De ten onrechte van verduistering verdachte
man werd in ere hersteld en mocht zijn plaats
daar weer innemen. Op die dag leek het loket
wel een bloemenstalletje.
Mea Pruimers
mepruimers@hotmail.com
--------------------------------------------------------Mulo Helmstraat
Dinsdag 1 april is het zover. Wegens succes
wordt dan van 14.00 tot 17.00 uur de re nie
van de vroegere MULO aan de Helmstraat geprolongeerd. Wij hopen op een goede opkomst
en nodigen dan ook iedereen die voor het eind
van de jaren vijftig de klaslokalen hebben
verlaten, van harte uit om zich aan te melden.
Op die manier kunnen we weer herinneringen
ophalen aan toen’. O ja, we zijn nog op zoek
naar Daan Ong, die waarschijnlijk in het zuiden
des lands woont.
ep den ulk
berthadulk@versatel.nl
--------------------------------------------------------oosduinse poststukken
Al 25 jaar verzamel ik oude poststukken van
Loosduinen, het is leuk om te weten wat men
vroeger schreef naar elkander. eduurde die
tijd dat ik verzamel heb ik ontdekt dat er ruim
25 verschillende stempels gebruikt zijn door
het postkantoor Loosduinen Nu een verzoek
aan een ieder die dit leest: ik zoek nog een aantal afdrukken van het poststempel Loosduinen
tussen 1969 en 197 . Dit is de laatste periode
dat het postkantoor het stempel Loosduinen
mocht gebruiken, na 1 juli 197 werd het
poststempel ’s ravenhage – Arnoldspoelplein
(helaas) gebruikt Wie kan in zijn archief
kijken voor ansichten enveloppen uit deze
periode? Andere stempels van Loosduinen zijn
natuurlijk ook welkom voor mijn verzameling?
Alvast bedankt voor het zoeken
H.G. Klok
loosduinen@planet.nl
--------------------------------------------------------Marius van oo
Ik ben op zoek naar Marius van Loo. Hij heeft
aan de Schuytstraat 4 in Den Haag gewoond.
Zelf woonde ik in de Weimarstraat 2 2. Ik zou
het heel leuk vinden om te weten hoe het nu
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ascisten en S ’ers hadden een stevige basis in de residentie

e warte kant an en aag

n deze tijd van het jaar gaan de herinneringen weer terug naar de gruwelijke oorlogsjaren,
worden de slachtoffers herdacht en het verzet ge erd. Daar wordt terecht veel over geschreven, ook in De Oud-Hagenaar. ehaat wordt door de geschiedenis de rol van verraders, die
tijdens WO ondergedoken oden en verzetsstrijders aangaven. Door S ’ers vooral. elden
wordt daar uit schaamte wellicht - de voorgeschiedenis bij in herinnering geroepen.
In de jaren ’ 0 konden het fascisme
en nationaal-socialisme rekenen op
inke steun onder de Haagse bevolking. Niet alleen in de sociaal zwakke
wijken ook in de Vogelwijk, het
Statenkwartier en het Benoordenhout
meende menigeen te weten hoe je de
crisis moest aanpakken, door stevig
en soms mededogenloos beleid.
Het is altijd oppassen geblazen met
oordelen achteraf. Als we het hebben
over de inke aantallen mensen die in
de eerste helft van de jaren ’ 0 warm
liepen voor de fascistische beweging
van Mussolini in Italië of Hitler’s
nazi-beweging in Duitsland, moeten
we niet vergeten dat er toen nog geen
weet bestond van de gruwelen waarin
WO II zou resulteren. Voor velen
ging het nog alleen om een politieke
keuze waarvan beterschap werd
verwacht voor het eigen welbevinden
in het bijzonder en dat van de Nederlandse samenleving in het algemeen.

Erg veel leden
Ook in de pers werd het allemaal nog
niet zo zwaar opgenomen. NSB-leider
Anton Mussert werd in een cartoon
guitig op een hobbelpaard afgebeeld
en het dagblad Het Vaderland (niet te
verwarren met het NSB-lijfblad Volk
en Vaderland) schreef, na een rumoe-

rig uit de hand gelopen partijbijeenkomst in Den Haag, eens ironisch
over “een gezellig wanordelijke
fascistische avond, als gebruikelijk”.
Bovendien mag ter verontschuldiging
van de aanhang uit de prille jaren
worden opgemerkt, dat van de 52.000
leden die de NSB in Nederland in
19 6 had, er in 1940 al weer 20.000
hadden opgezegd, wegens de steeds
inniger banden met de radicaliserende
NSDAP van Hitler. Het beviel velen
ook niet dat Anton Mussert was gezwicht voor de anti-semitistische neigingen van zijn achterban, iets waar
de partijleider zelf zich aanvankelijk
nog duidelijk tegen had uitgesproken.
Na het uitbreken van WO II lieten
veel Nederlanders echter ook hun opportunistische kant weer zien, zodat
de NSB in 1941 al weer kon rekenen
op meer dan 90.000 leden.
6 mei 19
In een verhaal over de geschiedenis
van het legendarische gebouw van
Kunsten en Wetenschappen, aan de
Zwarteweg in de Haagse binnenstad,
refereerde Harrie van Eijk in De OudHagenaar nr. 11 van 2009 (nog steeds
te downloaden trouwens op www.
deoud-hagenaar.nl) al aan de uit de
hand gelopen NSB-bijeenkomst van
26 mei 19 4. Om zieltjes te winnen,
vooral onder (werkloze) arbeiders,
werden daar ook niet-leden toegelaten
tot het debat. Het was volle bak’ die
avond, met zo’n 2.000 aanwezigen.
Alle zitplaatsen in de zaal (half geld
voor werklozen) waren uitverkocht,
maar ook de duurdere plaatsen op
de balkons, galerijen en in de loges
waren volledig bezet. De discussie
liep volledig uit de hand. De toon
werd gezet door de van de communistische PN naar de NSB overgestapte

Meneer Bennik

- iering van de ulden S orenslag o 11 juli 19 in het ge ou van unsten en Wetenscha en, een laamse nationalistische eestdag trou ens
ter herinnering aan een veldslag in 1
toen ij ortrijk de Fransen erden verslagen. ok die avond at de aal helemaal vol. (Archie oto) -

ornelis Frenay. Als woordvoerder
van z’n nieuwe club verklaarde hij,
conform het officiële standpunt van
Mussert, dat oden welkom waren
om lid te worden van de NSB – zoals
een knap aantal trouwens al was.
Maar, zo dreigde hij: “Een ood, die ’t
enkel is te doen om mazzel te maken,
verwijzen we per eerste klas reis naar
Palestina”. Dat viel niet zo goed, toen
in K en W. Beter vielen de eerdere
tirades in K en W tegen het grootkapitaal’, dat voor menige fascist daar
in Den Haag werd belichaamd door
“zichzelf verrijkende industriëlen en
bankiers”. Op zich trouwens ook best
een linke opmerking, want er lag destijds een genuanceerd verschil van opvatting tussen de als tamelijk elitair’
te beschouwen NSB (met een basaal
Duitse oriëntatie – en met aanhang in
de betere Haagse wijken, welopgeleiden en onder families van naam) en
een schare aan onderling ruzie makende fascistische partijtjes, die het
ua idool vooral hoog op hadden met
de aardse, gewone boeren en tuinders
verheerlijkende, ex-onderwijzer Benito Mussolini. Zij mikten ua aanhang
vooral op an-met-de-Pet’ – die, zo
bleek in praktijk, makkelijk schakelde
met z’n sympathie, tussen de politieke
partijen van communisten, socialisten,
fascisten en nationaal-socialisten.

De ezem
Een bijzondere rol was die avond van
de 26ste mei 19 4 in K en W ook
weggelegd voor een buitengewoon
eigenaardige figuur, an Baars. Het
was een Amsterdamse marktkoopjongen, van het type twaalf ambachten
dertien ongelukken. Z’n meest bizarre
baantje was waarschijnlijk dat van
het achtereind van een rund’ met een
ander voorop, in een koeienpak, bij
het cabaret van ohan Buziau, ook
te zien in Scala aan de Wagenstraat.
Baars was eind jaren ’20 leider van
de hoofdstedelijke fascistenclub De
Bezem’ en hoofdredacteur van het gelijknamige krantje. Hij stond bekend
als een linkse fascist’, omdat hij z’n
standpunten zeer volks en voor gewone mensen aansprekend overbracht.
In 19 1 slaagde hij erin om een heel
stel fascistische clubjes te verenigen
binnen de ANFB (Algemeen Nederlandse Fascistische Bond). Die was
aanvankelijk zeer succesrijk, de grote
zaal van de Haagse Dierentuin liep bij
een wervingscongres van de ANFB
in 19 2 dan ook helemaal vol.
Maar toen die avond op 26 mei 19 4
in K en W was Baars volstrekt tegen
de keer, want de rot zat er al weer in
bij z’n ANFB. En de NSB, die ballotage op kandidaat-leden toepaste,
wilde de brokkenmaker niet hebben.

Mede door Baars’ ontwrichtende
bijdrage aan het evenement ontstonden er in K en W op het zaalniveau
gevechten – die volgens krantenverslaggevers door het duurdere publiek
op de balkons trouwens tamelijk
amusant werden gevonden. Het was
die avond trouwens nog lang onrustig
in de stad.
reemde wending
Dat de scheidslijn tussen politieke
overtuigingen in die roerige tijd erg
dun kon zijn, bleek uit de vreemde
wending die het leven van Baars in de
oorlogsjaren nam. Onder de schuilnaam an Haye sloot hij zich aan bij
het Verzet, en verrichte moedig werk.
Na de oorlog werd hij zelfs nog politierechercheur in Hilversum en kwam
terecht in de schimmige wereld van
inlichtingendiensten tijdens de Koude
Oorlog. Opsporings- en onderzoeksinstituten consulteerden hem vaak,
omdat hij in tweeërlei opzichten een
insider’ was geweest.
e ud-Hagenaar al nog een keer
nader ingaan op de warte Kant
van en Haag maar het lie st mede
aan de hand van herinneringen van
le ers ge ien het onderwerp kunnen
bijdragen desgewenst worden geanonimiseerd.
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CPC Loop Den Haag live bij Omroep West

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
g
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ooncentrum ag ag evindt zich in de aenstraat middenin het centrum van en aa .
oor de vele tram- en uslijnen die door het centrum lopen is de ereik aarheid uitstekend. lle
elan rijke voorzienin en li en op loopafstand.
r zijn
wonin en en er is een rote daktuin.
Bewoners kunnen achter het e ouw ele en
parkeerplaatsen huren.
ag is ele en aan de Schermerstraat.
et het open aar vervoer is het comple makkelijk
te ereiken. e elan rijkste winkels zijn om de
hoek in de Betje olffstraat. et wooncentrum
heeft driekamerwonin en van ca. m
verdeelt over drie eta es

a gg li t aan de
ooncentrum
octurnestraat halverwe e het oude dorpscentrum van Loosduinen en Kijkduin. p loopafstand
evinden zich winkels en een postkantoor. r is
parkeer ele enheid rondom het wooncentrum. et
centrum heeft woonla en en evat twee en
driekamerwonin en.

is ele en aan de Beresteinlaan
in de wijk Bouwlust. et het open aar vervoer
is het comple makkelijk ereik aar. Belan rijke
voorzienin en zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopafstand ele en. et e ouw evat tweekamerwonin en.

a a evindt zich aan
ooncentrum a a
de ak van Poortvlietstraat. et open aar vervoer
evindt zich op korte afstand van het comple . e
elan rijkste winkels zijn op on eveer minuten
loopafstand. et wooncentrum heeft driekamerwonin en van ca. m en drie tweekamerwonin en van ca. m .

omende zondag gaat de
ste editie van de C C oop en aag van start.
Tienduizenden sportievelingen trekken door de stad om één van de vĳf verschillende afstanden met succes uit te lopen. Omroep West is erbĳ met een live-verslag op
televisie, radio en internet en met de West 5 km-loop die in het teken staat van War Child.
Zondag 14 maart om 14.30 uur klinkt op de Haagse oningskade het startschot van de halve
marathon, de langste afstand van de CPC Loop Den Haag. Op hetzelfde moment start de liveuitzending van TV West Sport, die zowel de wedstrĳdlopers als de recreanten letterlĳk op de
voet volgt op hun tocht van ruim 21 kilometer. De CPC Loop Den Haag is zo ook thuis te volgen
via TV West of Westonline.nl. Naast het live-verslag van de halve marathon krĳgen de kĳkers
ookeenuitgebreidverslagvandelopendieeerderopdedagstarten deErnst obbie inderloop,
de Fortis eugdloop, de West 5 km-Loop en de AD Haagsche Courant 10 km Loop.
TV West herhaalt het verslag van de CPC Loop Den Haag in de avonduren en op zondag,
zodat iedereen kan nagenieten van het loopfestĳn. De uitzendtĳden zĳn te vinden
op TV West Teletext en op Westonline.nl.
De verslaggevers van Radio West Sport zĳn vanzelfsprekend ook aanwezig voor een liveverslag. De uitzending rond de CPC Loop Den Haag op .3 FM duurt van 14.00 tot 1 .00 uur.

Strik je veters voor War Child

Net als andere jaren heeft Omroep West haar naam verbonden aan de 5 km-loop. En,
omdat Den Haag dit jaar War Child City is, krĳgt de West 5 km dit jaar een extra dimensie voor elke deelnemer aan deze loop komt een euro ten goede aan het werk van War
Child. Om de aandacht op dat goede doel te richten geeft West deze editie van de West 5
km Loop een geel tintje. ele ballonnen, gele t-shirts en gele schoenveters zullen het parcours kleuren. Wie met de speciale gele West-veters de ﬁnish haalt, maakt zelf ook nog kans
op een prĳs. West verloot namelĳk vĳf iPods onder de geel-geveterde West 5 km-lopers.
Meer informatie over de CPC bĳ West, de War Child-actie bĳ de West 5 km Loop én de
uitzendtĳden van de CPC op radio en televisie zĳn te vinden op www.westonline.nl/cpc.

Stuur uw CPC-foto naar Westonline en win!
Deelnemers en fans die zondag naar de CPC Loop Den Haag gaan, doen er goed aan een
fototoestel mee te nemen. Want Omroep West plaatst de mooiste CPC-foto’s op de website Westonline.nl. Alle foto’s die uiterlĳk 15 maart naar het adres foto@omroepwest.nl
worden gestuurd komen terug op de site, waarbĳ wel een maximum van 3 foto’s per inzender
geldt. De drie mooiste foto’s worden beloond met een mooi T-shirt van Omroep West.
Degene met de allermooiste foto wint bovendien een iPod! Overigens, tĳdens de CPC Loop
Den Haag loopt ook het promotieteam van Omroep West gewapend met fotocamera’s door
de binnenstad. Wordt u op de foto gezet, dan vindt u deze daarna ook op Westonline.nl.

FC Twente - ADO Den Haag op Radio West

Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳd van ADO Den
Haag live. Zo ook de uitwedstrĳd van ADO tegen FC Twente op
vrĳdag 12 maart. Het TV West-programma Vak W brengt diezelfde
avond alvast een beschouwing van deze belangrĳke treﬀer. Het
live-verslag van de wedstrĳd FC Twente - ADO Den Haag is komende
vrĳdagavond vanaf 20.45 uur live te beluisteren op Radio West.

Deze week:
woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal
donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport
zondag vanaf 14.30 uur
Live verslag CPC Den Haag
zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
‘t is Fijn achter het Rijswijkseplein
Verkeersjournaal
hh Verslag CPC Den Haag

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal
dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Aan tafel met Agnes
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

Deze week:
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 Gesprek van de Dag
vrijdagavond
v.a. 20.45 uur ADO-FC Twente

mee

zaterdag
08-11 u ZEP
11-12 u And the beat goes on
12-14 u Ik hou van Holland
14-18 u Radio West Sport
18-19 u Ron’s Platencast

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
10-12 u Klassiek op West
12-14 u Non-stop muziek
14-17 u Live CPC Den
Haag
17-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West
(hh)

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

e

ud- agenaar - rant voor de 50-plusser

insdag 9 maart 20 0

pagina 5

ci o org
D

we site oor
I O

E WS:

- e udgetcoaches van en Haag Maat
hel en u graag met geld aken -

inanci le Week
O
met budgetcoaching
Van 9 tot en met 12 maart is het Financiële Week bij IPO. De hele week
staat in het teken van voordeel, verdienen en voorzieningen voor Haagse
55-plussers Helaas is de jaarlijkse
hulp bij belastingaangifte in Het Nutshuis die week volgeboekt, maar IPO
vertelt u graag waar u nog wel terecht
kunt voor aangiftehulp. Kom langs in
onze bezoekersruimte, in Het Nutshuis
( iviervismarkt 5), bel (070) 64 1
of e-mail naar cipo cipo.org. Op 9, 10
en 11 maart kunt u deelnemen aan een
gratis workshop Administratie Ordenen, verzorgd door een budgetcoach
van Den Haag OpMaat. U krijgt uitleg
over omgaan met post en het bewaren
en ordenen van uw papieren. Na a oop
gaat u naar huis met een gratis administratiemap en perforator en verrijkt met
zinvolle informatie. Inschrijven voor
deze workshop kan ook weer bij IPO.
en slotte verschijnt op 9 maart de
eldkrant 2010, boordevol informatie
voor Haagse 55 ’ers over extraatjes,
kortingen, vergoedingen en besparen.
De eldkrant is natuurlijk verkrijgbaar bij IPO, maar ook bij wijk- en
dienstencentra, i-Shops, bibliotheken
en gemeentelijke advies- en informatiepunten in de stad.

olle bal voor
In Buurthuis De Loods aan de
Beijersstraat 105 is er elke vrijdag van
10. 0 tot 12. 0 uur volleybal voor
55-plussers. Ook voor beginners. De
kosten bedragen per keer 1,-, koffie
en thee inbegrepen. Meer informatie:
het Sportbureau van Zebra, tel. (070)
424 0 4 .

A

ost us

en aag

EE

an il er naar actie
et
aterdag

ud
aart

n het weekend van 19 en 0
maart vindt
DOE plaats, de
grootste vrijwilligersactie van
ederland. ollega’s, vrienden,
clubs, schoolklassen en buren
worden opgeroepen n of
twee dagen vrijwilligerswerk
te doen. Maar vrijwilligerswerk
hoeft natuurlijk niet tot n of
twee dagen beperkt te blijven.
uist -plussers kunnen er
bovendien iets bijzonders van
maken door hun ervaring, mensenkennis en levenskunst. Dat
bewijst het verhaal van Ankie
lop 60 .
Ankie liep’ al een tijdje bij het UWV.
Ze solliciteerde en solliciteerde, maar
liep steeds tegen afwijzingen aan.
oen heb ik gevraagd of ik vrijwilligerswerk mocht doen, want ik werd
gek van het binnen zitten. a dan eerst
de speciale trainingscursus volgen,
zeiden ze.’
Speciaal voor
Die cursus is van HOF, Promotie
Haags Vrijwilligerswerk. HOF is de
spil van het Haagse vrijwilligerswerk,
met een vacaturebank, een vrijwilligerspas met kortingen en cursussen en
begeleidingsactiviteiten. Een daarvan
is Van Zilver naar actief oud’. Dat is
een training die speciaal is ontwikkeld
voor 55-plussers die hun kwaliteiten
en talenten willen inzetten en nieuwe
mensen willen ontmoeten. Het is het
beste bewijs dat u op elk moment in
uw leven aan iets nieuws kunt beginnen en onverwachte mogelijkheden
kunt ontdekken.
ijdens Van Zilver naar actief oud’
helpen trainers en coaches u uw eigen
krachten en kwaliteiten te ontdek-

- rij illigers van het Culturalis heater ontvangen gasten tijdens de o ening van het theater in okto er

ken. Dat gebeurt aan de hand van uw
levensloop, helden en successen, een
krachtenkaart’, levenspijlers’ en een
droomscenario’.
astvrij
Ankie Klop nam in november deel aan
een Van Zilver naar actief oud’-training. Die was grandioos ’ vertelt ze
enthousiast. We vormden met elkaar
een heel leuke groep en onze trainster
was super.’ En aan die trainster en de
cursus heeft ze vooral heel zinnige informatie over zichzelf overgehouden.
Want daar ging het eigenlijk over.
Er is me veel duidelijk geworden
over wat ik wilde en niet wilde. Daar
had ik wel een globaal idee van: ik
wilde me dienstbaar maken voor de
maatschappij. Maar tijdens de training
kwam bijvoorbeeld naar boven dat ik
gastvrij ben, graag met mensen omga
en ze wil ontvangen, maar niet steeds

dezelfde mensen.’ Die wetenschap
was voor haar al een verrijking. Ik
vond het gewoon jammer dat de cursus
afgelopen was.’
Na de training meldde Ankie zich aan
bij de vrijwilligersvacaturebank en
een week later kreeg ze een passende
baan aangeboden. Ik werk nu twee of
drie keer per week bij het ulturalis
heater als gastvrouw, zowel in de
garderobe als in de ontvangst. En ik
vind het geweldig. Ik heb heel erg het
gevoel dat ik er op mijn plaats ben.’
ieuwe baan gevonden
Ankie kijkt dus met veel plezier en
tevredenheid terug op Van Zilver naar
actief oud’. Onlangs hebben we elkaar weer gezien tijdens de terugkomavond en elkaar onze verhalen verteld
over het vervolg.’ Maar er gebeurde
meer. Ik heb ook weer een betaalde
baan aangeboden gekregen. Mijn

AA HE

Agenda
rijdag 1 maart:
ranse conversatie
Een korte cursus Franse conversatie
voor (licht)gevorderden met het oog
op de komende zomervakantie Het
gaat om tien bijeenkomsten. arlos
Santos, die de les verzorgt, spreekt
geen Nederlands, dus de cursus is
niet geschikt voor beginners. Vooraf
aanmelden is nodig.
Wijk- en dienstencentrum Henri
ouvéehuis, Prins Mauritslaan 49,
1 .00-14. 0 uur.
Kosten 2,50 voor 10 lessen.
Informatie of inschrijven:
het Henri ouvéehuis,
tel. (070) 50 06 94.

e 5 5 -p u s s er ui t D en H a a g

Dinsdag 16 en 0 maart:
gastcolleges mantelzorg
Verzorgd door de Haagse Hogeschool
met partners uit het Haags Mantelzorgakkoord. De colleges zijn bedoeld
voor de eerstejaarsstudenten HBO-V,
maar ook voor andere ge nteresseerden.
16 maart: onge mantelzorgers en
migrantenmantelzorgers,
14. 0-16.00 uur.
0 maart: Mantelzorg en professionals, 14. 0-16.00 uur.
Aanmelden: e-mail naar hbov hhs.nl.
Informatie: Haagse Hogeschool,
tel. (070) 445
.

Maandag
maart: oorall
wil nieuwe raad benaderen
hemabijeenkomst De Haagse
samenleving voor iedereen. Utopie of
werkelijkheid?’ Een nieuwe gemeenteraad biedt nieuwe kansen voor een
Haagse samenleving voor iedereen’. Hoe ziet die er voor u uit? Hoe
brengen we dat over aan de nieuwe
raadsleden? Voorall, de Haagse belangenorganisatie voor mensen met een
beperking, wil het graag van u horen.
hristus riumfatorkerk, uliana van
Stolberglaan 154, 14.00-17.00 uur.
Aanmelden tot en met 11 maart bij
Voorall, tel. (070) 65 52 of doevoorallmee voorall.nl.

9 ( oto Jurriaan Bro el). -

leven is sinds die training in een soort
opwaartse spiraal beland. Leuk h ’
Workshop
Wilt u ook weten waar uw talenten en
kwaliteiten liggen en hoe u die kunt
inzetten? Op zaterdag 20 maart kunt u
dat zelf (her)ontdekken in een workshop van HOF U maakt kennis met
uw kernkwaliteiten. Vervolgens gaat
u samen met de trainer op zoek naar
mogelijkheden om die in te zetten.
Ook de cursus Van Zilver naar actief
oud’ komt aan de orde. De workshop
begint om 11.00 uur, duurt ongeveer
anderhalf uur en wordt afgesloten met
een lunch.
Locatie: HOF, iviervismarkt 2, 251
AM Den Haag. Aanmelden kan bij
oke Veldkamp van HOF,
tel. (070) 02 44 4 of e-mail
j.veldkamp hofnet.nl.

O

- innenkort ga ik verhuizen naar Den Haag, waar ik niemand ken. ijn er gelegenheden waar ik mensen kan ontmoeten zodat ik niet alleen blijf
Bij de Seniorencontactbank kunt u op zoek naar nieuwe Haagse vrienden en kennissen. Dat kan in de contactbank zelf of met een advertentie in de contactkrant. U
vindt de Seniorencontactbank in de wijk- en dienstencentra De Lijsterbes (tel. 070 60 02 7), Morgenstond (070 - 21 1 21), De Heldenhoek (tel. 070 - 424 1 12 of
424 0 00), Bezuidenhout (tel. 070 - 47 72 97) en bij het entraal Bureau Welzijn
Scheveningen (tel. 070 - 416 20 40). Of wat denkt u ervan om anderen te ontmoeten aan tafel? Bij esto VanHarte kunt u
voor weinig geld een smakelijke, gezonde
Hebt u ook een vraag?
maaltijd krijgen en de buurt leren kennen.
Schrijf, bel of mail CIPO:
Iedereen is er welkom. U vindt de esto’s
Postbus 13634,
VanHarte in Laak, Bouwlust, Den Haag
2501 EP Den Haag,
tel. (070) 364 38 18,
Zuidwest en Mariahoeve.
cipo@cipo.org.
Het telefoonnummer is 0 00-0151.
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Alsje100mensennietkunthelpen,
helperdanéén!

Ons nieuwe dagtochtenprogramma is uit!!

PAASDAGTOCHTEN
Scherpenheuvel &
“De Heren van Zichem”
Grote Onbekende Tocht

4 april
5 april

€ 48
€ 49

VERZORGDE DAGTOCHTEN
Bokkenrijdersroute
Nijmegen & Pannenkoekenboot
Historische Amstelcruise
Kaas, Klompen en Paling
Texel
Struisvogelfarm & Duinexpres
Alde Feanen
Mechelen & Koninklijke
Serres te Laken
Kunst & Vliegwerk
Bloemencorso Bollenstreek
Belgische Ardennen
Kleve & de Gelderse Poort
Royal Class, Vorstelijk Reizen

13 april
14 april
15 april
16 april
18 april
19 april
21 april

€ 45
€ 42
€ 37
€ 41
€ 48
€ 49
€ 48

22 april
23 april
24 april
25 april
27 april
29 april

€ 39
€ 45
€ 41
€ 46
€ 45
€ 51

10 april
17 april
20 april
30 april

€ 19
€ 20
€ 19
€ 20

HumanitasHaagland

zoektenthousiastevrijwilligersvoordevolgendeprojecten:
Buurtkamers



Eennieuwekans


akantie
in hetin
prachtige
Sauerland
akantie
het Sauerland

MEERDAAGSE REIZEN
5-daagse reis Duitse Hanzesteden 12 juli € 355
toeslag 1-pk € 80
5-daagse reis Berlijn

6 sept. € 389
toeslag 1-pk € 76

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

Maatjesproject
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Zeer rustig gelegen
Mooi gelegen wandelpaden
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Graag sturen wij u on e brochure toe.

de vereniging en maak gebruik van de korting

Of u geeft u op via het internet:
info@devolhardinguitvaartzorg.nl

coördinatorNellyDamen
Klaarstaanvoordeanderisrijkdomontvangen.

Voeljijjeaangesprokenomjeintezettenalsvrijwilliger,
pakdetelefoonenbelHumanitasHaagland,telefoonnummer070-3584284.
Meerinformatie:www.humanitashaagland.nl

er

- ax
- Graag
sturen wij u on
e brochure toe.
www.landgastho
-rademacher.de

4Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van

Postcode en plaats

coördinatorCarolienBalt
Wekelijkseenleukeactiviteitondernemenmeteenkind/jongere
(10-20jr)indeknel.

andgastho -Pension ademacher
i eaulebutter
ro
a le
er

Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag

Adres

coördinatorenAnneliesRamlalenAnnemiekHamers
Wekelijkseengezinmetjongekinderen(tot7jr)eensteuntje
inderugbieden.

er a
- ar
p.p.eme
per dag in -persoonskamer

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:

(Eventueel ook de naam van
de partner en de kinderen.)

Steunbijrouw



coördinatorMaikel’tZand
Praktischehulpbiedenaanex-gedetineerden.

andgastho
-Pension ademacher
ar eme
er a
aulebutter

eef o oor o eratie e
it aart ereniging e ol arding

Naam




CITY TRIPS
Essen/Oberhausen
Leuven
Düsseldorf
Brugge

Home-Start

coördinatorMariaBeunder
Eenleuke(zelfverzonnen)activiteitsamenmeteenander
organisereninjouwbuurt!

Humanitas geeft ondersteuning aan mensen die dattijdelijk nodig hebben,
gewoonvanmenstotmensopbasisvangelijkwaardigheid,verantwoordelijkheidvoorjezelfenvooreenandermetbehoudvanregieovereigenleven.

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

•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

Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
www.allesdoeners.nl
donderdag 12.00 - 20.00 uur
jaar
5
3
l
a
n
Overige dagen:
e
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
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Haags verzet in de weede Wereldoorlog

an Le rie leidde er etsgr e
anuit a ilieca aan het ui

- Johannes Frans
Le rie (191 19 ). -

n het vorige nummer publiceerde De Oud-Hagenaar al het een en ander ter herdenking
van de weede Wereldoorlog, die ook Den Haag zwaar heeft getroffen. Een goede zaak,
vindt Martin Driessen. n het onderstaande artikel vraagt hij aandacht voor ohannes rans
‘ an’ e riep, die voor het verzet koos. anuit het familiecaf aan het Spui leidde hij de
groep ‘ ederland voor Oranje’. Hij bekocht het met de dood, an werd in 19 verraden en
in juli gearresteerd. Hij was toen 9 jaar. ijn as bevindt zich op het Ereveld oenen.
Mijn vader (1916-1974) was al in zijn
jeugd bevriend met Wim Le riep, de
broer van an. Vandaar dat ik vanaf de
jaren vijftig fragmentarisch de verhalen
hoorde over an Le riep, zijn werk in
het verzet, het verraad, zijn arrestatie
en dood. egelijk was ook waar, dat
mijn vader in de oorlogsperiode van het
werk van ans verzetsgroep niet echt op
de hoogte was. Waarschijnlijk was het
zelfs zo, dat diens naaste familie ook
niet exact wist welk gevaarlijk werk an
met zijn groep uitvoerde. De eerste code
onder verzetsmensen was namelijk, dat
buitenstaanders, waaronder ook familie,
nooit over het verzetswerk werden
ge nformeerd.
ontact met familie
Ik herinner me dat het veel indruk op
me maakte als mijn vader vertelde, dat
an Le riep in het Haagse verzet zat
om Duitsers te li uideren, dat ene Anton
van der Waals in de verzetsgroep van
an infiltreerde en in feite een geheim
agent in Duitse dienst was, en die ook
op familiebezoek kwam en voor de
kinderen cadeautjes meebracht. Dat het
café ontmoetingsplaats van verzetsmensen was. En ik hoorde ook iets over een
afscheidsbrief’ van an.
Mijn ouders bleven ook na de oorlog
bevriend met de familie ze bezochten
het café en de familie die er boven
woonde. Ik kan me niet herinneren

- Ca e Le rie in 195 (Foto: ees Scherer) -

dat ik er zelf als jongen ook geweest
ben. Wel, dat als Wim Le riep en zijn
vrouw bij ons op bezoek kwamen, ik dat
wel heel bijzonder vond. Maar er werd,
in ieder geval in mijn aanwezigheid,
nooit over de oorlogsgebeurtenissen aan
het Spui gepraat.

het zogeheten Englandspiel’, waarbij
geheimagenten, die vanuit Engeland
contact zoeken met het verzet in Nederland, door verraad en contraspionage
in handen vallen van de Duitsers. Er
komen op die manier 54 Nederlandse
geheimagenten om het leven. Een herinneringsmonument van dit spionagedrama bevindt zich op het Binnenhof bij
de Hofpoort en aan de Hogeweg bij de
Scheveningse Bosjes.
Door toedoen van Van der Waals wordt
in de loop der jaren een groot aantal
verzetsmensen opgepakt en geëxecuteerd. Om de schijn op te houden zelf
in het verzet actief te zijn, laat Van der
Waals zichzelf meestal bij arrestaties
van verzetslieden ook aanhouden.
In 1950 wordt de verrader door de
Bijzondere aad van assatie schuldig
bevonden en wordt hij in de Scheveningse duinen terechtgesteld.

Herinnering van tante
Onlangs heeft een hoogbejaarde tante
van me, maar één met een ijzersterk
geheugen, een aantal feiten uit het leven
van an Le riep bevestigd. Ook zij
bezocht het cafépand en met name de
bovenste verdieping, waar an woonde
met vrouw en drie kinderen. an zijn
ouders woonden op de eerste etage.
Later heeft tante daar ook de ingelijste
afscheidsbrief van an gezien. Ook weet
ze te vertellen over een plan om an uit
het Oranjehotel te bevrijden en over een
herdenkingsdienst voor onder andere
an in de Westeindekerk.
De fragmentarische beelden die mijn
vader toen en mijn tante nu hebben
overgeleverd, kunnen na zoveel jaren
niet meer volledig geverifieerd worden,
maar feit is wel, dat het werk van de
verzetsgroep Nederland voor Oranje’,
de arrestaties en het dramatische einde
van de levens van zeker 16 leden van de
groep, is gedocumenteerd.

- oorheen ca Le rie , S ui 171 tussen ieu e erk en edem te racht. -

Fort ijnauwen (bij Bunnik), in Fort
De Bilt en in Overveen. an naar alle
waarschijnlijkheid in Fort ijnauwen op
26 oktober. De stoffelijke overschotten
van 1 verzetsmannen worden in Velsen
gecremeerd. De as van an en de anderen wordt overgebracht naar Duitsland.
Na de oorlog worden de urnen door de
Oorlogsgravenstichting teruggevonden
in Hannover en op 7 mei 1954 worden
deze ter aarde besteld op het Ereveld
Loenen. De laatste rustplaats van an
Le riep.
Later komt vast te staan dat één persoon
een zeer dubieuze rol heeft gespeeld in
Arrestatie en e ecutie
de groep en verdient nadien
Door toedoen van Van
niet de eer van een
der Waals dus wordt
verzetsman.
an Le riep op
Eremonu21 maart 1942
ment
gearresteerd ook
In fort ijnauanderen in de verwen bevindt
zetsgroep onderzich een heringaan hetzelfde lot.
neringsmonuOp 17 juli verhuiment voor een
zen de arrestanten
aantal verzetsmanvanuit het Oranjeho- edenksteen voor Jan Le
nen van de groep Le
tel’ - de strafgevangenis
rie o het Ereveld Loenen.
riep. In Den Haag
aan de Waalsdorperweg in
komen we zijn naam teScheveningen - naar Kamp Amersfoort.
gen in het stadsdeel Loosduinen, op het
Een aantal wordt doorgevoerd naar
straatnaambord an Le riepstraat. Ook
Duitsland. De hoofdverdachten krijgen
op het Ereveld Loenen heb ik zijn naam
in Nederland een proces, dat op 9 sepgelezen, en in de oude entreehal van het
tember eindigt met een veroordeling tot
weede Kamergebouw, aan de zijde van
de doodstraf. Uit de documentatie die
het Binnenhof, staat in een van boeken
ik over Kamp Amersfoort vond blijkt
van de Erelijst van de evallenen’ de
dan, dat in totaal 16 verzetsmensen
naam van an, tussen ongeveer 1 .000
worden gefusilleerd in Amsterdam, in

Anton van der Waals
Al vroeg in de oorlog richt an de
verzetsgroep op en hij heeft de leiding
over de groep. Leden van de groep
ontmoeten elkaar regelmatig in het
café. Inmiddels infiltreert Anton van der
Waals, de beruchte v-man (vertrouwensman) van de Duitse Sicherheitsdienst in
de verzetswereld. Hij komt in contact
met an en maakt zich bekend onder de
naam an de raaf. Hij wordt bekend in
de verzetsgroep.
Van der Waals speelt ook een rol in

andere namen, opgetekend, of beter gezegd: zijn naam is fraai gekalligrafeerd.
laasje wijn
Een tijd geleden heb ik het café aan
het Spui voor de eerste keer bezocht
dat vond ik een bijzonder moment. De
kastelein - geen Le riep meer - zag
natuurlijk direct dat ik niet tot de stamgasten behoorde en dacht zelfs even dat
ik de Blijde Boodschap’ of iets dergelijks kwam brengen. Ik zei dat ik wel
op een voor mij bijzondere plek was
en ik vroeg of hij ge nteresseerd was in
mijn verhaal. Ik bestelde eerst een glas
wijn en begon te vertellen. Steeds meer
gasten luisterden toe. De kastelein was
enigszins bekend met de geschiedenis
van het café en met de familie Le riep.
oen kwam er nog een verrassing: een
stamgast mengde zich in het gesprek en
zei dat hij op de bovenverdieping, het
woonverblijf van an toentertijd, ruimte
huurde en dat er bij enige verbouwing
op die etage tekeningen waren gevonden, gemaakt door de familie en, als ik
me nu goed herinner, met name in de
oorlogsperiode. De kastelein heeft het
materiaal later aan de familie overhandigd.
Ik vond het een bijzondere ervaring,
daar in dat oude café van ohannes
Frans Le riep aan het Spui.
eacties zijn uiteraard zeer welkom.
Martin Driessen
m.driessen @kpnplanet.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
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an affa toert op z’n motor verder, van de oninginnestraat naar de an de aenstraat

nen

en a

achts edri en etekende alti d herrie
het Meester de Bruinplein. Wat vind ik
dit prachtig dat er een plein is genoemd
naar deze fantastische man die het niet
uitmaakte of je nu rijk of arm was,
iedereen was bij hem volkomen gelijk.

n De Oud-Hagenaar nr. van 6 januari koerste an affa met zijn Harle Davidson naar de
buurt waar hij opgroeide, de Stationsbuurt, de Schilderswijk en ransvaal. n het onderstaande
verhaal vervolgt hij zijn tocht door de straten die hem nog zo goed bijstaan van vroeger. Er
schieten hem op de motor weer veel bekende namen van families en bedrijven te binnen. De
nieuwbouw heeft danig toegeslagen, maar er is toch ook nog veel bewaard gebleven.
De Koninginnestraat, daar ben ik op
1 oktober 1946 geboren. Vroeger was
de Koninginnestraat een rustige straat
met diverse hofjes. In de hofjes stonden piepkleine huisjes zonder voorzieningen zoals riolering en stromend
water. Een toilet was hier ook niet
aanwezig, men maakte gebruik van
een gezamenlijk toilet dat ergens in het
hofje stond. Ook s avonds moest men
zonder enige verlichting van dit toilet
gebruik maken.
Voorin de Koninginnestraat stond een
grote fabriek waar brood werd gebakken, daarna was er Paré Suikerwerken
gevestigd. Nog later werden er metalen pijpen gemaakt, daarna kwam de
Firma Keyl die in Lompen handelde,
en op het eind zat de kistenfabriek van
Fladderak op het terrein. Een leuke bijkomstigheid is dat De lompenhandelaar Keyl de vader was van atharine
Keyl de bekende presentatrice van de
V. Op de hoek van de Hoefkade zat
bakker Sprenger.

bijnaam kan ook ontstaan zijn door de
volgende gebeurtenis. De vrouw had
altijd de nare gewoonte om tussen de
gordijnen te gluren om te zien wat je
allemaal op straat uitspookte zodat ze
alles aan je moeder kon vertellen. De
buurt heeft toen op een avond de ramen zwart gemaakt met schoensmeer,
je kunt je voorstellen wat er gebeurde
toen zij s morgens de gordijnen opendeed. Ze dacht waarschijnlijk dat het
nog nacht was.

dan kwamen Kees, rien, Bas en Bram
en dan kwam ik, op 29 december 1951
werd mijn jongste zusje Wil geboren,
precies op de verjaardag van mijn
moeder. Bekende namen uit de straat
waren Buchli, Oudenaarden, Simonis,
orenburg en Koppes.
Ik rij de Koninginnestraat weer uit
richting Hoefkade, in het verleden
reed je hier tegen een school aan waar
later de Kunstzinnige Academie was
gevestigd. Daar kon je model zitten

- Achter ijde van oningen aan de oninginnestraat destijds, er staat nu rachtige nieu

Oorlogsjaren
De Koninginnestraat is totaal afgebroken en inmiddels voorzien van
prachtige nieuwbouw, ook daar zijn de
oorspronkelijke bewoners verdwenen.
Van deze straat weet ik niet zoveel te
vertellen omdat ik daar te jong voor
was. Ik heb natuurlijk wel verhalen
gehoord van wat er zich in deze straat
heeft afgespeeld. In de oorlogsjaren
werden de hallen die op het spoor
stonden onder het oog van de Duitsers
gesloopt om maar aan brandstof te
komen. Ook werden er volop kolen
weggehaald als er weer een paar
wagons waren gearriveerd.
Mijn vader maakte in die tijd schoenen
van hout, een plankje met een reepje
leer erop en je had een paar slippers.
Wij woonden in een bovenhuis en
onder ons in het benedenhuis woonde
een familie met de bijnaam De
Eierenkool’ waarschijnlijk omdat deze
familie het niet zo nauw nam met de
toch al beperkte hygiëne. Maar de

root gezin
Ik ben geboren als zevende kind met
twee zusters en vijf broers, in een
bovenhuis in de Koninginnestraat te
Den Haag. Mijn vader was Bas Kaffa
en mijn moeder was Sjaan KaffaZevenbergen. Mijn vader was, net als
iedereen in de familie straatmaker.
Opa en Opoe Kaffa woonden ook
in de Koninginnestraat, net als Ome
Bram, ante rees, ante iekie en
Ome Lowie. Opa en Opoe Zevenbergen woonden in de Boerhavestraat,
een zijstraatje van de rekweg. Opa
Zevenbergen werkte bij de toenmalige
EB en deed zijn werk bij de gasfabriek aan de Binckhorst, het bedrijf
lag aan de Vliet zodat je het bedrijfsterrein vanaf de rekweg kon zien.
Mijn moeder had nog twee broers,
Ome Koos die ook bij de EB werkte
en Ome Nelis die net als mijn vader
straatmaker was. Mijn oudste broer is
illes, gevolgd door mijn zuster or,

- e rood a riek van Hus aan de Jaco Catsstraat is niet meer (Foto 195 : E. van jen -

ou . -

voor de leerlingen als ze je nodig hadden, voor een middag stilzitten kreeg
je een rijksdaalder, wat veel geld was
in die tijd. Nu staat ook daar allemaal
nieuwbouw. Ik sla op de Hoefkade
links af en volg mijn weg, hier was
links het café van an Stien Dreier
met daarnaast kapper De Zeeuw. De
eerste straat die ik tegen kom is de
Koningstraat, met verkeerslichten
tegenwoordig. Op de hoek zat oos,

Hus is niet meer
Maar goed, genoeg getreuzeld we gaan
verder. Ik rij terug naar de Hoefkade
en ga linksaf om verderop rechtsaf te
gaan en rijd de acob atsstraat in,
waar de grote brood- en gebakfabriek
van Hus was gevestigd, maar ook daar
is inmiddels geen spoor meer van te
vinden, zowel de panden als het bedrijf
Hus bestaan niet meer. Op de plek van
deze fabriek is de eerste nieuwbouw
van de Schilderswijk gerealiseerd. Het

- e an stade oningen met hun rachtige tra geveltjes. -

een winkel in radio’s, V’s, kachels
en wasmachines, en op de andere hoek
zat Het Lichtpaleis waar je alles op
gebied van elektra kon kopen.
De Hoefkade was ook toen al een
drukke straat waar aan weerszijden
winkels waren. Sommige bekende
winkels waren amin, Vroom, Leeuwerik en diverse slagerijen, groentewinkels en kruideniers.Links is de van
Bassenstraat waar het afé van Willem

Ludwig was gevestigd, de volgende
straat is de ijswijksestraat met op
de hoek café Paardje Hop, ook dat
was een druk bezochte kroeg. In de
ijswijksestraat was ook het clubhuis
De Mussen dat gevestigd was in een
oud schoolgebouw.
ij het clubhuis
Verderop komt de acob atsstraat
waar op de hoek het café van an

- e oorverdovende timmer a riek agelkerke, aar alles nog met de hand erd gemaakt -

Boelé zat. e ziet maar weer: er waren
meer kroegen dan kerken in de Schilderswijk. e kon op elke hoek van de
Hoefkade wel een café vinden. Ik ga
hier even linksaf de acob atsstraat in
om even te kijken hoe het op het acob
van ampenplein is. Halverwege ga ik
rechtsaf de Albert uypstraat in en kom
op het acob van ampenplein. Het is
nog net zo groot al vroeger en ik zie
nog zo de grote kerstboomvuren voor

me, wat een beleving was dat zeg.
Ik rij nog even door het Fort waar de
huisjes nog precies hetzelfde zijn als 50
jaar geleden. Ik kom weer terug op het
plein en ga de acob atsstraat weer in
richting Hoefkade. Bij de Hoefkade ga
ik nog even rechtsaf want ik hoorde dat
op de plek van het oude lubhuis de
Mussen nu een Meester de Bruinplein
is gerealiseerd. Ik rij rechtsaf de ijswijksestraat in en kom, jawel hoor, op

-

- M . A. Schuurman de Bruin
(Foto 19 : Haagsche Courant) -

Meester de Bruin was een gedreven
man. Met zijn werk wilde hij de
jeugd van de kansarme Schilderswijk
helpen om een zo goed mogelijke
plaats in de samenleving te verkrijgen.
Opvoedingsondersteuning, sport, spel,
educatie, cultuur en recreatie waren
daarbij zijn middelen.
In eerste instantie was het lubhuis,
toen nog aan de Bleekerslaan, alleen
toegankelijk voor jongens en jonge
mannen, maar door een list kwam
daar al snel een einde aan: één van
de meisjes uit de buurt verkleedde
zich als jongen en draaide een poosje

probleemloos mee in de groep. oen
de boosdoenster zich bekend maakte,
gaf Meester de Bruin zich gewonnen
en werden ook de meisjes op ’de lub’
toegelaten.
rijwilligers
Het bezoekersaantal groeide en de
activiteiten zoals hierboven genoemd,
werden niet meer alleen door de Bruin
verzorgd, maar door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Nog steeds verkeert
De Mussen in de luxe situatie dat zeer
gewaardeerde vrijwilligers het werk
ondersteunen.
Het lubhuis kreeg achtereenvolgens
een aantal verschillende locaties o.a. in
de Van Dijkstraat, de ijswijksestraat,
de Falckstraat en de Hekkenlaan. Op
een gegeven moment (1961) waren er
zelfs drie locaties. Vandaar de naam:
eerst Vereniging voor de Haagse
eugd lubhuizen De Mussen’, later

kwam er ook een stichting onder die
naam. wee keer trof een brand een
gebouw maar uiteindelijk werd er
nieuwbouw gestart op de hoek van de
Hoefkade en de ijswijksestraat, waar
het huidige gebouw van De Mussen
staat. In 19 2 werd het gebouw in
gebruik genomen.
leekneusjes
Meester de Bruin is voor de bezoekers
van het eerste uur een legendarische
figuur. Met hart en ziel zette hij zich
in voor het welzijn van de Schilderswijkse jeugd en hun ouders.
Hij zamelde onder de leden en donateurs van de Vereniging genoeg geld
in om een stuk grond in elderland
(Otterlo) te kopen alwaar in 19 7
een vakantieverblijf: Het Mussennest, werd opgericht. Zo kregen de
Haagse ’bleekneusjes’ de kans om
gezonde lucht in te ademen en de na-

tuur te leren kennen. De vele (zomer)
kampen waren erg populair onder de
bezoekers en soms waren er wel 250
mensen op vakantie in Otterlo. Het
Mussennest is nog steeds een waardevol bezit van de Vereniging.
Ereburger
acob de Bruin was niet alleen geliefd
bij en zijn werk werd niet alleen
gewaardeerd door de bezoekers van
het lubhuis ook vanuit de gemeenschap ondervond hij waardering. Hij
werd ereburger van de emeente
Den Haag, geridderd in de Orde van
Oranje- Nassau en ontving de Albert
Schweizerprijs.
In 196 stopt hij met zijn werk maar
blijft tot zijn dood in 197 betrokken bij zijn lubhuis, ook al doordat
zijn schoonzoon hem opvolgt. Na
diens overlijden wordt de dochter van
Meester de Bruin directeur van De

stank
straat waar ik in ga. Aan de rechterkant
bevinden zich de Van Ostadewoningen,
daar ga ik even kijken, ook dit is nog
een oud buurtje dat nog in de oude staat
is, ook weer zo’n typisch buurtje met
echt leuke maar zeer kleine woningen
waar mooie trapgeveltjes op staan. Als
je er doorheen rijdt lijkt het net of de
tijd even stil heeft gestaan. Ik ga weer
terug naar de Van Ostadestraat. Hier
heeft de gemeente een stadsboerderij
aangelegd, aan de linkerkant zat een
kleuterschool waar ik ook nog op heb
gezeten. Ik passeer de Doedijnstraat,
hier woonde Ome inus, een broer
van mijn vader. In deze straat werd
altijd geweldig Koninginnedag gevierd
met allerlei spellen en wedstrijden op

de hoek van de an Bassenstraat het in de uurt vermaarde ca van Willem Lud ig. -

zijn leuke huizen geworden met ruime
kamers, dat weet ik omdat mijn ouders
daar ook in zo’n nieuwbouwwoning
hebben gewoond. Zij woonden precies
op de plek, in de Westenbergstraat,
waar voeger het poortje was dat van de
Koningstraat naar de ijswijksestraat
liep en waar de bakkerij van Broerse
was gevestigd wat al in een eerder
stadium was gesloopt.
De eerste straat links is de van Ostade-

Meester de ruin, oprichter van clubhuis De Mussen
n mei 19 6 richtte de heer . . de ruin Meester de ruin
lubhuis De Mussen op. E n en ander werd financieel gesteund door de gegoede burgerij van Den Haag: ‘de Haagsche hi ue’. De naam ‘De Mussen’ werd gekozen omdat
deze vogeltjes leven van de kruimeltjes die de grote vogels
en de mensen voor hun achterlaten. De s mboliek moge
duidelijk zijn.

pagina 9

straat. De volgende straat is de an
Steenstraat, daar woonde inus Kloor,
een zwager van mijn vader. Vervolgens
komt de van avesteinstraat waar
Ome Leen woonde, ook hij was een
broer van mijn vader en, zoals veel
Hagenezen, een verwoed duivenliefhebber. Het was in die tijd heel gewoon
dat de hele familie dicht bij elkaar in
de buurt woonden. Dan komt de Paulus
Potterstraat, de Van Dijckstraat, links

staat nog steeds het gebouw van het
ziekenfonds De Volharding.
Mooi gerestaureerd
Daarna komt De embrandtstraat. Aan
de rechterkant was de timmerfabriek
van Nagelkerke waar van alles nog met
de hand gemaakt werd en waar de hele
dag de zaagmachines voor een oorverdovend lawaai zorgden. Het was heel
gewoon dat er overal kleine bedrijfjes
zaten zoals schilders, loodgieters, glaszetters, stoffeerders en timmerwerkplaatsen. De mensen die daar boven
woonden moesten het gewoon voor lief
nemen, alle bijkomende herrie of stank.
Daar met je in deze tijd toch niet meer
aan denken.
De volgende straat is de an de
Baenstraat waar ik rechtsaf ga. Ik rij
nog even door want ik wil naar de Herderslaan, dit straatje is nog helemaal
in oude staat met schitterend gerestaureerde huisjes. Aan het eind van de
an de Baenstraat ga ik linksaf de an
van ojenstraat in en direct rechtsaf de
erard Doustraat door, bij de Hobbemastraat even naar rechts en dan is de
eerste links de Herderlaan. De kleine
laan lijkt op een oase van rust in deze
over het algemeen nieuw gebouwde
wijk. Ik heb er geen spijt van dat ik hier
even ben wezen kijken. Ik ga de Hobbemastraat weer in maar dan linksaf en
ga rechtsaf de ubenstraat in, vervolgens weer linksaf de erard Doustraat
in en rechts de an van oyenstraat en
dan rechtsaf dan zijn we weer in de an
de Baenstraat. In deze straat zijn wij in
1949 komen wonen op nummer 104.

an Kaffa

ka a

@kpnmail.nl

ezocht:

nformatie over foto Houtzagerij

Mussen. Op dit moment is de familie
nog in het bestuur van de stichting en
de vereniging vertegenwoordigd door
een van haar zoons, kleinzoon van
Meester de Bruin, dus.
ron de website van het lubhuis
e Mussen
www.demussenschilderswijk.nl

Hier iet u een oto aaro het ersoneel van Houthandel ekker staat. e e
houthandel as destijds gevestigd o de Hout agerssingel. k en reeds geruime tijd e ig met mijn stam oom en en dus e eten van oude oto s aaro
amilie staat. Mijn grootvader Sto er odlie staat ook o de e oto. u is mijn
vraag o er iemand is die eet anneer en ter gelegenheid aarvan de e oto
gemaakt is. k oon sinds 19 9 niet meer in den Haag maar mijn interesse in het
haagje estaat nog altijd en anneer ik n keer er eek ij mijn schoon us in
het Coornhertcentrum kom, vind ik daar regelmatig e ud-Hagenaar, die ik met
ij onder veel interesse doors it.

- Meester J.P. de Bruin
(Foto 19 : Haagsche Courant) -

erard S. odlie
eulsevaartstraat 551, 1
BZ Wees
tel. 9
1 1 , E-mail: g.godlie chello.nl
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Hotel “De Lochemse Berg”
U heeft behoefte
aan zorg?

Restaurant
(Dag)Menu wordt geserveerd van 12.00 tot 18.30 uur.
WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
tel. 070 8881888

Centrum Carel van den Oever

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

zorg voor zorg

Beleef ook in 2010 de sfeer van
gastvrijheid en comfort

Va a rt
e
d
n
a
A
H otel

rt.nl
evaa
laand
.hote
www

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.

3-daags fietsarrangement
“Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.

1970 - 2010
jubileum met veel
speciale aanbiedingen

5-daags fietsarrangement
“De paden op de lanen in”
vanaf € 250,- p.p.

groepsreizen en
individuele vakantie
op maat

5-daagse midweek
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

s!

or die prij

en dat vo

vraag naar de vele
mogelijkheden

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

kijk op onze site

OP

info@hotelaandevaart.nl

8-daagse vakantieweek
“Compleet verzorgd”
in 2010
vanaf € 575,- p.p.

I N G
R T

K

O

www.hotelaandevaart.nl

¤50,JUBILEUMKORTING
Hotel

D
E

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

Aan de Vaart

8-

DAAGSE

Met dank voor uw bezoek in 2009
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

VA

Kortingsbon en voorwaarden op aanvraag
verkrijgbaar

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

www.saffier-haaglanden.nl

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

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

TIEREIS

Saffier

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

Centrum Bezuidenhout

AN

Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Bij Centrum Carel van den Oever en Centrum Bezuidenhout zit de
Ouderenconsulent voor u klaar om u snel ‘uit de zorg’ te helpen.
Zij weet uitstekend de weg in de wir-war van mogelijkheden voor zorg,
heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies.
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg.

K

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

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.
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Doorwerkbonus voor ouderen die nog een baan hebben
ij de jaarlijkse belastingaangifte over 009 zijn voor ouderen drie zaken van belang om e tra
in de gaten te houden. Er is aardig wat belasting terug te vragen als men in 009 vanaf 61 jaar
uit tegenwoordige arbeid m r dan € 8860 aan inkomsten heeft genoten. Daarentegen zijn
allerlei gezondheidsuitgaven zoals een bril, ziektekostenpremies en de huisapotheek niet
meer aftrekbaar. Handig is vooral voor degenen die elk jaar grote moeite hebben met de aangifte dat die vanaf 1 maart al deels digitaal door de elastingdienst is ingevuld.
De zogenoemde doorwerkbonus’ is
een nieuwe heffingskorting die over
2009 alleen te verkrijgen is als u
belastingaangifte doet. Vanaf dit jaar
zullen werkgevers in de loonheffing
waarschijnlijk wel rekening houden
met dit belastingvoordeel.

anaf 61 jaar
Aan de hand van de aangifte over
2009 berekent de Belastingdienst deze
extra heffingskorting automatisch op
grond van uw leeftijd en loongegevens. De doorwerkbonus is vorig jaar
ingevoerd om oudere werknemers
vanaf 61 jaar te stimuleren te blijven
werken. Het belastingvoordeel is
echter alleen te krijgen als de arbeidskortingsgrondslag (zeg maar alles
wat u met tegenwoordige arbeid heeft
verdiend) hoger is dan . 60.
Dat betekent wél dat mensen in de vut,
met pensioen of een andere uitkering
die geringe nevenarbeid doen dat
belastingvoordeeltje niet hebben.
Het voordeel is het grootst als iemand
op 1 januari 2009 6 jaar was. Dan
bedraagt de doorwerkbonus 10 procent
van alles wat er boven de
60 is
verdiend tot aan maximaal 45.916.
Om het eenvoudiger te stellen, iemand

van 6 jaar die uit arbeid vorig jaar
25.000 aan inkomsten bruto heeft
verdiend, krijgt over 2009 van de
Belastingdienst ruim 1600 euro terug
Op andere leeftijden boven de 60 jaar
is dat minder.
Wilt u de doorwerkbonus over 2009
opstrijken, maar doet u nooit aangifte,
dan moet u een -biljet aanvragen of
elektronisch aangifte doen. Dat laatste
is veel makkelijker dan de meeste
mensen denken.

ezondheidskosten
In de laatste jaren was het bij aangifte
voor ouderen vooral van belang allerlei gezondheidskosten als aftrekpost
op te voeren, maar ook bijvoorbeeld
de uitvaartverzekeringen. Als voorbeeld noemen wij de dure bril of contactlenzen en de uitvaartkoopsompolis
die in een aantal gevallen v r 2009
een aardig belastingvoordeel konden
opleveren.
Aftrekposten voor hulpmiddelen (zoals hoorapparaten, scootmobiels, rollators, kronen en bruggen, medicijnen,
enz.) zijn – onder voorwaarden – nog
wel mogelijk.
Mensen met chronische ziektes krijgen
overigens al automatisch in november,

december of januari van de Belastingdienst de tegemoetkoming buitengewone uitgaven’ over het hele jaar
2009 uitbetaald. Het kan betekenen
dat ouderen weinig of helemaal niks
meer terugkrijgen met betrekking tot
ziektekosten.
Een troost moet zijn dat een deeltje

van alle weggevallen aftrekposten
voor ouderen is gecompenseerd in de
vaste tegemoetkoming die op de AOW
wordt gegeven.

www.digid.nl
Aantrekkelijk kan ook zijn al een deels
vooringevulde aangifte op te halen op
www.digid.nl, het digitale identificatiecentrum van de overheid. Daarvoor
heeft u natuurlijk wel een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft
u die nog niet of bent u die kwijt, dan
kunt u ze ook op die site aanvragen.
Het is wel zaak deze gegevens voor

uzelf te houden en ze niet aan anderen
te verstrekken. Let er ook op dat overheden nooit per telefoon of per e-mail
deze gegevens zullen vragen. Dus als
iemand dat bij u probeert, wees dan
direct zeer wantrouwend en zeg dat u
aangifte van identiteitsfraude zal doen.
Bij digitale aangifte blijft u overigens verantwoordelijk voor de juiste
gegevensverstrekking. Als de fiscus al
loon, uitkeringen, heffingskortingen
e.d. heeft ingevuld, kunt u daarmee
niet volstaan als er nog ander inkomen
is verworven. Dus zo gemakkelijk
komt u er ook niet vanaf.

Hulptroepen staan weer klaar bij doen van aangifte

Hoewel elektronisch aangifte doen met een pc via internet voor particulieren veelal een uitje van een cent is, kunnen we ons
goed voorstellen dat men daar als een berg tegenop ziet. Daarom staan er in deze tijd – in principe moet voor 1 april dit jaar
over 2009 aangifte worden gedaan - weer volop hulptroepen klaar die gratis of voor een gering bedrag mensen bijstaan.
Zij maken uiteraard ook gebruik van de computerprogramma’s. Ervaren helpers hebben binnen een kwartiertje mensen geholpen die geen ingewikkelde fiscale posten hebben. In vergelijking met de vroeger in te vullen, vaak onbegrijpelijke, papieren
aangifteformulieren spreekt de elektronische aangifte voor zich en is er een grote mate van zelfcontrole.
Voor een vlotte afhandeling is het natuurlijk wel zaak alle relevante gegevens van u en uw eventuele partner bij de hand te hebben, zoals alle jaaropgaven van lonen en uitkeringen, documenten van de Belastingdienst, spaarsaldo en beleggingen, gegevens
over de eigen woning, en – zeker als het gaat om ouderen – alle uitgaven voor ziekte.
Indien u nog beschikt over een kopie van de aangifte over 200 , komt die bij aangifte over 2009 handig van pas. Zaterdag
1 maart is er ook de Landelijke Aangiftedag. De minder daadkrachtige particulieren kunnen dan voor hulp terecht bij de
belastingwinkel in otterdam (op het stadhuis). Doet u het liever zelf allemaal dan kunt u nog vragen stellen aan de Belastingelefoon 0 00 054 .
ratis belastinghulp (of voor een fooitje’) is vaak te krijgen bij familieleden, kennissen, ouderenbonden, vakbonden en vrijwilligers in zorgcentra. Voor wie nergens terecht kan, zijn er natuurlijk de administratie- en belastingadviesbureaus. Voor deze
professionele diensten moet men wel betalen, hoewel de tarieven zeker bij eenvoudige handelingen best meevallen.
Worden de belastingperikelen wat ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine zelfstandigen, bij bezit van ander onroerend goed,
bijzondere beleggingen en ink vermogen, of bij ingewikkelde echtscheidingsconstructies, dan is het raadzaam de betaalde
specialisten in te schakelen als men zelf niet zeker van zijn zaak is.

Vra enru riek voor lezers over uitkerin en consumentenzaken rechten zoals erfrecht elastin en en andere financi le zaken. w vra en worden
anoniem in deze uit ave ehandeld en onze deskundi en zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te even. kunt uw kwesties sturen naar
rooden ur deoud-ha enaar.nl of naar Post us
G en aa . Graa met vermeldin van ru riek echten en Plichten .
iscale zaken
rote schenking uit
rankrijk aan zoon
k ben een gescheiden man van
jaar met de ederlandse nationaliteit die al vij tien jaar in rankrijk
woont. ls rans belastingplichtige
kan ik aan mijn oon in ederland
iedere es jaar een schenking van
. doen. n mijn geval ou het
een schenking in de vorm van een
aandeel ijn in het onroerend goed
dat ik in rankrijk be it.
rdat
ik dit bij de ranse notaris ga
realiseren wil ik weten o mijn oon
respectievelijk mijn ex-vrouw belast
al worden door de ederlandse
scus
Het lijkt ons dat de schenking aan
uw zoon inderdaad alleen onder de
Franse belastingwet valt. Overigens
heeft Nederland ook met Frankrijk
een verdrag om dubbele heffing te
voorkomen.
Het valt aan te raden dat uw zoon (of
u) hierover toch eerst goede informatie opvraagt bij de Belastingdienst

in Nederland. Zodra uw schenking
in het vermogen van uw zoon (in
Nederland) komt, valt die boven een
grens natuurlijk wel in box van ons
belastingstelsel. We nemen aan dat
uw scheiding met uw ex-vrouw ook
helemaal is afgehandeld. Dus dat
speelt hierbij geen enkele rol meer.
Aftrek h potheekrente
voor ‘vaste’ dingen
n verband met een verbouwing die
ik enige jaren geleden heb gedaan
had ik een doorlopende h potheekrekening geopend bij de bank. Het
maximum op de e rekening is destijds
niet helemaal gebruikt. Er is nog
een ruimte van ongeveer
. u
denk ik erover een aantal kamers
een verbetering te laten ondergaan.
Het gaat om kosten voor dingen die
eigenlijk bij de woning horen en die
bij een verhui ing achterblijven oals
een laminaatvloer o een vaste schui wandkast. ok nieuw behang lijkt me
onderhoud.
s het mogelijk voor dit soort
kosten gebruik te maken van de e
doorlopende h potheekrekening en

odoende de h potheekrente hierover
a te trekken

de rommel ijn we verplicht de e
renovatie toe te staan

Volgens ons wordt het heel moeilijk
voor een nieuwe laminaatvloer,
schuifwandkast en behang hypotheekrenteaftrek te krijgen, zeker
als die niet rechtstreeks bij aankoop
van de woning of bij de verbouwing
zijn meegenomen. Bovendien is het
financieel aantrekkelijk die uit eigen
middelen te betalen in plaats van
daarvoor geld te lenen. Uw bank
moet u aangeven of deze posten
onder de hypotheekrenteaftrek vallen.
Voorts kunt u deze vraag gewoon aan
de Belastingdienst stellen, voordat u
misschien later op uw vingers wordt
getikt.

Woningverbetering in de zin van verbetering van uw gerief - waarvan bij
u sprake is - moet worden overeengekomen tussen verhuurder en huurder.
Als daardoor de kwaliteit van de
woning wordt verbeterd, kan dat
ook leiden tot een overeen te komen
huurverhoging (zeker als volgens
het puntenstel een huurverhoging
toelaatbaar is).
U kunt als verhuurder in principe
de verbeteringen tegenhouden. De
verhuurder kan dan echter naar de
rechter stappen om te proberen uw
medewerking af te dwingen.
Maar waarom zou u zich verzetten
tegen vernieuwing van badkamer,
keuken en toiletten? Daarmee bent
u toch ook altijd beter af? Het enige
dat we ons kunnen voortstellen is
dat u moeite hebt met de mogelijk
daaraan gekoppelde huurverhoging.
Overleg daarover met de verhuurder
en met andere huurders. En leg de
zaak desnoods voor aan de huuradviescommissie.

onsumentenzaken
enovatie van wc,
badkamer en keuken
n e woningcorporatie wil in on e
huurwoningen alle badkamers
keukens en wc s opknappen. ier jaar
terug is de badkamer ook al gerenoveerd. Toen aten we es weken in

inanci le kwesties
Wellicht nog uitkering
uit oude polissen
Mijn moeder is twee jaar geleden
overleden. u hebben wij nog twee
oude polissen van levensver ekeringsmaatschappij e ederlanden
in msterdam gevonden maar die
bestaat niet meer. e ene polis was
premievrij in
en de andere in
. Waar moet ik met de e polissen
naar toe
Of nabestaanden alsnog een uitkering
uit die polissen kunnen krijgen,
hangt van de voorwaarden af. Neem
contact op met de levensverzekeringsmaatschappij.
Kijk op www.dnb.nl in een register
welke verzekeringsmaatschappij
thans verantwoordelijk is voor deze
oude polissen. Zoek wel op de juiste
naam van de maatschappij op de
polis.
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl
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t eede hel t jaren ge ou d. -
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- n 19
erd er in het
lantsoen aan de el tselaan een ater asin voor de
jeugd geo end
(Foto: Frie er). -

de el tselaan et
er an an der ussen
n deze aflevering keer ik met Herman van der Dussen, van professie handelsman, terug
naar de Delftselaan. Het is begin jaren veertig als zijn ouders daar wonen en hij daar wordt
geboren. Een bijzondere bevalling. ader an der Dussen was naast koopman ook caf houder en juist in dit caf , aardje Hop, zag Herman het eerste levenslicht.
Eigenlijk is zijn echte naam Willem, maar omdat vader Herman
heette werd hij door de stamgasten
altijd kleine Hermannetje’ genoemd en dat is altijd zo gebleven.
Het café zou ook op jeugdige
leeftijd de leerschool voor Hermans
toekomst worden.
“Ons café was nauw verbonden met
de Haagse Markt, het zat er vol met
marktkooplui, maar ook de bakker
en de melkboer kwamen er met hun
bakfietsen. Er werd ook altijd van

- HC-redacteur anen ilhu s onderscheidt in 19 Louise van heusden en
lga van der ussen (rechts) voor de ijondere gastvrijheid in de Mollige Haan. -

alles verhandeld, tot paarden aan
toe Het was een prachtig gezicht,
al die koetsen voor de deur. De
koetsiers zaten dan bij ons binnen
aan een borreltje biertje’ en wij als
jochies moesten dan bij de paarden
gaan staan. Daar verdienden we wel
mooi onze centjes mee.”
De olharding
De verdiende centjes konden echter
niet aan snoep worden uitgegeven,
dat was immers niet verkrijgbaar.
“Na schooltijd liepen we van de
Vliegerstraat naar de overkant, daar
zat De Volharding. En dat was echt
een attractie voor ons, dan kochten
we daar van ons geld een pak dadels
en voor een dubbeltje suikerklontjes, heerlijk ”
Op zondag was het meestal vaste
prik: een filmpje kijken in bioscoop
Musica, eveneens aan de Delftselaan. “Ik kreeg mijn nette kleren

aan en werd dan door mijn ouders
bij Musica afgezet, ik herinner mij
dat nog heel goed. Daar draaide
altijd kinderfilms, zoals Sneeuwwitje, vaak zat ik daar dan wel
alleen, want bij de meeste van mijn
vriendjes was er thuis geen geld
genoeg om ze naar de bioscoop te
laten gaan.”
akfiets gehaald
Herman ging naar de technische
school om een opleiding als monteur te volgen, maar al snel bleek
dit een verkeerde keuze. “Het zat
in mijn bloed, handelsman zijn.
Daarom had ik het op school al snel
gezien. Ik stapte naar marktbedrijf
Post en haalde daar een bakfiets op,
ik ging sinaasappels verkopen. Dat
liep als een trein en ik was altijd
heel snel uitverkocht. Dat kwam
goed uit want dan kon ik s middags
lekker bezig zijn met mijn andere

- Ca Paardje Ho , egin jaren

, o de hoek van de Ro en urgstraat in de uurt van de el tselaan.-

passie: fietsen ” In die tijd fietsten
de jongens altijd rondjes om de
Delftselaan, als echte wielrenners,
zij bogen de sturen krom, zodat ze
het idee hadden op echte racefietsen
te zitten.
ourkrantjes verkopen
ijdens de our de France verkocht
Herman krantjes over dit wielerfestijn, de extra editie Van het geld
hiervan, plus dat van de sinaasappels, kocht Herman zijn eerste echte
racefiets en reed hij iedere dag van
Den Haag naar Hoek van Holland of
otterdam en weer terug. Herman
werd tijdens de amateurwedstrijden
vaak tweede achter jongens als an
anssen en erben Karstens, maar
zaten ze voor de meet nog bij elkaar
dan was er maar 1 de beste: het
sprintkanon Van der Dussen
Op zijn 17de jaar ontmoette Herman
in een parfumeriezaak aan de

Hoefkade zijn latere vrouw Olga.
Uit hun huwelijk werd dochter
Patricia geboren. Via handelaar in
tuinplanten en strandtentexploitant
streek Herman uiteindelijk neer op
de promenade in Scheveningen,
waar hij nu al sinds 2 jaar met zijn
vrouw het restaurant de Mollige
Haan runt.
Straatuniversiteit
Met plezier kijkt hij terug op zijn
jeugd aan de Delftselaan. “Daar heb
ik de handel geleerd, het was eigenlijk een straatuniversiteit met hele
goeie docenten. Het was ook een
dure straat, maar het mooiste was
de gelijkwaardigheid van mensen.
Of je nou een gulden of een miljoen
bezat, daar op de Delftselaan was
iedereen gelijk. De laan leverde een
geweldige basis voor de rest van
mijn leven ”

PUUR GENIETEN IN HET HART VAN SCHOTLAND
5-DAAGSE HOTELREIS MURRAY PARK VANAF 151,DE OUD-HAGENAAR LEZERSAANBIEDING:
BIJ VERTREK IN MAART EN APRIL NU MET 20% KORTING!
Reis naar Schotland met de luxe cruiseferries van DFDS Seaways en verblijf
twee nachten aan boord en twee nachten in het Schotse Murraypark Hotel.
Ontdek de overweldigende Schotse natuur met heuvels, bergen, meren en
vooral de frisse Schotse buitenlucht.
Welkom aan boord
Zodra u aan het eind van de middag
aan boord gaat, liggen drukte en stress
achter u en is uw vakantie begonnen.
Wat denkt u van een heerlijk diner? U
kunt kiezen van de uitgebreide buffetten en van de voortreffelijke kaart die
onze chef-kok met zorg voor u samengesteld heeft. Daarna is het showtime
in de nachtclub met optredens van de
scheepsband en het entertainment. In
de bioscoop draaien de laatste films, er
is een casino, een uitgebreide Seashop
en een gezellige bar.
Hart van Schotland
Crieff ligt midden in een prachtig
Schots landschap met meren, dalen en

legio wandel-, vis- en golfmogelijkheden. Hier vindt u vele imposante kastelen, vestingen en ruïnes. Voor een bezoek aan een whiskydistilleerderij gaat
u naar Glenturret, net buiten Crieff.
Hier worden onder de naam “Famous
Grouse Experience” rondleidingen gegeven waarin u alles te weten komt
over het stoken en blenden van whisky.
Een bezoek aan de speciale 3-dimensionale presentatie is zeker de moeite
waard en is onderdeel van de ‘full tour’.

aanwezig. De kamers beschikken over
TV, telefoon, waterkoker en badkamer
met bad of douche en toilet. In het nabijgelegen zusterhotel Crieff Hydro
(5 minuten lopen) kunt u gebruik
maken van o.a. een binnen- en buitenzwembad,
jacuzzi,
solarium,
squashbanen, sauna’s, fitnessruimte,
tennisbanen en de golf course (sommige activiteiten tegen betaling)
Inbegrepen
* Twee nachten aan boord in een
2-pers. binnenhut met douche en toilet
* Vervoer van personenauto aan boord
(max. 1.85m hoog)
* Twee nachten in het Murraypark
Hotel in een 2-pers. kamer met badkamer en inclusief Schots ontbijt

Murraypark Hotel in Crieff
Op ca. 260 km van Newcastle ligt in
Crieff het gemoedelijke Murraypark
Hotel. Er zijn een bar en restaurant

* Boek online via www.dfds.nl/doh
* Bel DFDS Seaways via 0255-54 6666
o.v.v. boekingscode DOH10

* Reisinformatie
* Brandstoftoeslag
Extra’s naar keuze
* Halfpension aan boord, 2x diner- en
2x ontbijtbuffet, 84,- p.p.
* Luxere hut aan boord vanaf 6,- p.p.
per enkele reis
Info
* Reserveringskosten 15,- per boeking
(n.v.t. bij online reservering)

* Flexibel tarief, prijs kan hoger zijn bij
drukke afvaarten.
Hoe eerder u boekt hoe voordeliger
u reist.

e ud
Reserveren
* Boek online via www.dfds.nl/doh
* Bel DFDS Seaways via 0255-54 6666
o.v.v. boekingscode DOH10

Reisschema
Vertrek IJmuiden
17.30 uur
Aankomst Newcastle
Twee overnachtingen in het Murraypark Hotel in Crieff
Vertrek Newcastle 17.00 uur
Aankomst IJmuiden
Vertrek
Dagelijks van 10 maart t/m 31 oktober 2010
Zo-do
10 maart
- 29 maart 2010 Van 185 Voor 151
30 maart
- 30 april 2010
Van 193 Voor 157
01 mei
- 30 juni 2010
193
01 juli
- 31 augustus 2010
225
01 september - 31 oktober 2010
193

09.00 uur
09.30 uur

Vrij-Za
Van 195 Voor 159
Van 203 Voor 165
203
258
203
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lan redespaleis kende 16 inzendingen, het publiek kreeg .000 tekeningen te zien

eer enheid en duideli kheid n dig
r ntwer ultuur ru
ui lein
De gemeente Den Haag wil op de plek van het huidige Spuiplein en de Dr Anton hilipszaal
ucent Danstheater het nternationaal ultuurforum Spui realiseren. Het ambitieuze plan
maakt onderdeel uit van het programma waarmee Den Haag in 018 culturele hoofdstad van
Europa hoopt te worden. Wat betekent het ultuurforum voor het stedelijk programma en ontwerp van het Spuiplein eter Drijver van S A A Architecten in Den Haag geeft zijn mening.
Honderdenzes jaar geleden werd voor
Den Haag de ontwerpwedstrijd voor
het Vredespaleis georganiseerd. Een
internationaal gerechtshof en een hof
van arbitrage die uitdrukking moesten
zijn van grenzenloze verbondenheid,
van de plek en van het programma. Na
druk van de publieke opinie werd de
besloten prijsvraag omgezet naar een
open prijsvraag en uiteindelijk werden
216 inzendingen ontvangen die door
een jury werden beoordeeld.
Het ontwerp van ordonnier –ver
boven budget en stilistisch onbeholpen– werd door Nederlandse collega’s
aangepast en gerealiseerd. Koningin
Emma stelde Paleis Kneuterdijk
beschikbaar voor een openbare tentoonstelling van de meer dan .000 ( )
tekeningen. De tentoonstelling werd
door tienduizend mensen bezocht uit
binnen- en buitenland en de
ingediende ontwerpen waren
inzet van een breed debat
over stijl, budget en monumentaliteit. In 1922 werd een
wedstrijd uitgeschreven voor
een nieuw kantoor voor de
hicago ribune, destijds het
grootste dagblad van hicago. De jury koos uit de 26
inzendingen een neogotische
wolkenkrabber en liet de
moderne Europese ontwerpen
van Duiker, Loos, ropius,
aut, Scharoun links liggen.
Van alle inzendingen werd een
dik, langwerpig, staand boek gemaakt
waarin alle torenontwerpen zijn gedocumenteerd. Dit boek is sindsdien een
naslagwerk voor ontwerp en expressie
van het ontwerpen van hoogbouw.
Den Haag 018
Zoals een stad met de organisatie van
de Olympische Spelen een nieuw
stadsdeel met alle bijbehorende
voorzieningen en infrastructuur kan
ontwikkelen, zo kan een stad in de
titel ulturele Hoofdstad van Europa’
een aanleiding vinden haar culturele
voorzieningen en haar reputatie op te
knappen.
Voor onze stad waar de theaters maar
een paar dagen in de week open zijn
ligt daar een zware taak: publiek moet
je immers kweken en gezelschappen
en programmering moeten daar jarenlang aan kunnen bouwen. Afgelopen
decennia heeft het emeentebestuur
terecht geconstateerd dat de verantwoordelijkheid voor exploitatie en
onderhoudszorg voor de huisvesting
niet gedragen kan worden door
culturele instellingen. Onder meer het
Haags emeentemuseum, Diligentia, Koninklijke Schouwburg, Anton

Philipszaal en Danstheater werden
weer teruggebracht bij de gemeente
Den Haag die budgetten voor modernisering en achterstallig onderhoud
beschikbaar stelde.
Den Haag heeft de ploeg van kwartiermaker Wim van Krimpen gevraagd
een outline voor De Haag ulturele
Hoofdstad 201 te schetsen. Een
grabbelton boordevol ideetjes en evenementen waarin nog geen rol is weggelegd voor de Haagsche School van
Breitner en Maris, geen rol voor de
Nieuwe Haagsche School van
Wils en Brandes, geen
rol voor de zetel van
de epubliek als
centrum van de
classicisme
en sobere
barok van

dans– en gehoorzalen, oefenruimtes,
foyers, bedrijfsrestaurants, kantoren,
een aantal scholen en instituten, een
museum, ondersteunende diensten,
opslag en ontspanningsruimtes. Een
gedrocht van meer dan 00.000 kubieke meter omdat in het programma
van eisen al deze functies niet in onze
stad zijn gedacht maar in één enkel
luchtkasteel, gedrapeerd rond een
atrium: als een winkelmall voor oog

- Het ce or Metro olitan Architecture van Rem oolhaas schetste een ont er met het volume
van tien trechtse domtorens, el s lat liggend nog t ee-en-een-hal keer de goothoogte van de
ieu e erk.

Marot en Post, de Vestingbouw van
Stevin, de natuurkunde van Huygens
of de 1 de eeuwse stadsgezichten van
Berckheyde en La Fargue. Een plan
van aanpak dat geen duidelijk beeld
schetst van de culturele ondergrond
van de stad Den Haag, geen visie heeft
op hoe cultuur de stedelijke samenleving vandaag en morgen binden kan.
Enorm comple
Het beeld A irl’ van on Mueck
laat een pasgeboren baby van pakweg
10 meter lang zien. Als kijker brengt
je dat in een ongelukkig niemandsland tussen liefde en afgrijzen. De
gemeente Den Haag heeft drie ondernemers bij elkaar gebracht en hen
gevraagd het paleis van hun dromen
te schetsen: een e-n-o-r-m complex.
Die combinatie van ND , esidentie
Orkest en Koninklijke Schouwburg
leverde een gedrocht op van parkeerkelders, rand afé en Brasserie,
winkels en dienstverlening, een
Danszaal, een tweetal concertzalen
en een theaterzaal, kleinere college-,

en oor. Een gebouw waarin de drie
instituten alle diensten aanbieden,
uitbaten en leveren: parkeren, eten,
drinken, uitgaan, onderwijs, archief
en conservering. Een gebouw ook dat
in één keer een investering vraagt van
240 miljoen euro, simpelweg omdat
alle hiervoor al bestaande gebouwen
met de grond gelijk gemaakt worden
en er dus geen sprake meer is van
stedelijke accumulatie. Bizar wanneer
de architectonische kwaliteit van ND
en onservatorium onomstreden is.
Eveneens bizar wanneer je je realiseert
dat vanaf de start van de sloop tot aan
de oplevering esidentie Orkest en
ND dakloos en dus publiekloos zijn

- A irl van Ron Mueck laat een asge oren
a van ak eg 1 meter lang ien. Als kijker
rengt je dat in een ongelukkig niemandsland
tussen lie de en a grij en. -

geworden.
et de anitz van ND zegt in Den
Haag entraal’ wat kleinerend dat de
huidige theaters er destijds gekomen zijn via crisismaatregelen met
werkloosheidsgelden’. emakshalve
vergeet ze erbij te zeggen dat onder
publiek en burgerij veel geld is opgehaald en dat ook de huidige planvorming door de gemeente in maart 2009
bij de VN al is aangemeld als lokale
crisisbestrijding.
uchtkasteel
Koolhaas’ Oma tekende voor het
luchtkasteel van ND , esidentieorkest en Koninklijk onservatorium
een volume dat rechtop kan staan
met een maat als een bundel van een
tiental Utrechtse Domtorens. Een
volume dat ook plat op de
grond kan liggen maar
dan nog altijd meer
dan 50 meter hoog
is, twee-en-eenhalf keer de
goothoogte
van de Nieuwe Kerk en
hoger dan
stadhuis
of Hotel
Mercure.
Oftewel de
ministerietoren van ustitie
plat op zijn kant,
daarop de ministerietoren van Binnenlandse Zaken en de
dubbelgevouwen toren van
het ministerie van VWS ernaast.
Een gebouw dat dan met één
gevelbeeld van 120 meter lang een
levendig Spuiplein moet gaan ondersteunen. Voor wie het Kulturhuset
van Peter elsing in Stockholm kent
een inkoppertje. Dat gebouw uit de
jaren zeventig is zeker geen 50 meter
hoog, maar geeft wel een treffend
beeld van wat we van het Spuiplein
mogen verwachten Het gebouw is
eenvoudigweg niet in staat de ruimte
beschutting, vorm en maat te geven.
En OMA’s uitgangspunten stellen dat
het gebouw bij voorbaat geen verticale
geleding mag hebben. Het mag de stad
verweten worden het luchtkasteel van
de drie instituten niet gerelativeerd te
hebben met de gerechtvaardigde belangen van de stedelijke bedrijvigheid
en economie, de interactie tussen de
openbare ruimte en de verschillende
onderdelen van het programma. Het
mag de stad én OMA verweten worden geen stedenbouwkundig kader te
hebben opgesteld waarin een of meer
karakteristieke’ sterke gebouwen kunnen schitteren op prominent gemaakte
plekken: precies de conditie die het
traditionele stedenbouwkundige plan
van Bilbao voor het uggenheim van
ehry heeft geschapen.

- Het uggenheim Museum van ehr in Bil ao -

Op basis van deze stukken heeft de
gemeente een architectenselectie uitgeschreven binnen de mogelijkheden
die de Europese aanbestedingsregels
hiervoor geven. Een zestigtal architecten heeft zich als belangstellend
aangemeld. Een selectiecommissie
doet een voordracht aan het bestuur
om hiervan een twintigtal architectenbureaus te vragen hun visie op te
stellen op de opgave. De gemeente
heeft inmiddels een en u te opgesteld
voor de Haagse bevolking waarvan
ze de uitkomsten wil meegeven aan
die architecten. Begin maart wil de
selectiecommissie die twintig visies
tentoonstellen en bekendmaken welke
drie bureaus hiervan uiteindelijk in
competitie gaan voor een schetsontwerp. Medio dit jaar moet daaruit dan
een keuze worden gemaakt waarbij de
selectiecommissie telkens haar voordracht voorlegt aan het bestuur.
Op basis waarvan wil de selectiecommissie de 20 bureaus gaan selecteren?
Eerder werk? Naamsbekendheid?
Stijl? Wat voor bureaus wordt de
toegang eigenlijk ontzegd om een
doortimmerde visie in te dienen?
Wanneer een dergelijke wedstrijd
0 jaar geleden gehouden zou zijn,
dan zou em Koolhaas zeker niet
geselecteerd zijn om als beginnend
architect zijn Danstheater voor arel
Birnie te bouwen. Koolhaas had immers nog niets omvangrijks gebouwd
en zijn reputatie bestond uit een
boek, polemische projecten en fraaie
tekeningen. Bij een aanbestedingsprocedure horen toetsingscriteria v raf
– en daar ontbreekt het ten enen male
aan omdat er geen stedenbouwkundig
plan en zelfs geen stedenbouwkundig
concept is meegegeven. Een pessimistisch scenario voorziet in eindeloos
juridisch gehakketak waardoor het
gebouw zeker niet in 201 open kan.
En dat aanbestedingsregels nog niet
zo eenvoudig zijn bewijzen de recente
rechtszaken voor de bibliotheek in
Utrecht en voor de stadhuizen in Delft,
otterdam, Deventer, Leudal, OlstWijhe en Drechterland.
enslotte, waarom zien we niet alle
ingediende portfolio’s van de bureaus,
waarom is er niet net zoveel openheid
en inhoudelijk debat over de inzendingen als Vredespaleis en hicago
ribune ower? D r begint de cultuur
– op straat en met de burgerij.

Peter Drijver

postbox@scala-architecten.nl
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roeger as heus niet alles eter. Maar el ijna alles. Want als je ero terugkijkt lijkt de narigheid vaak
versleten en vergeten. Wat over lij t ijn de s aar ame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren e die.

Kleine
Nostalgie De nobele kunst
met Julius Pasgeld

van het belletje trekken

omaar, zonder noodzaak bij iemand aan de bel trekken. En dan keihard weglopen. Wat is
daar nou zo leuk aan Wie nooit tien jaar oud is geweest zal het antwoord op deze vraag
schuldig moeten blijven.
Ik weet niet of het nu nog zo is,
maar de echte, onverschrokken belletjestrekker ging vroeger uitermate
selectief te werk. Zijn slachtoffer was
vooral de oude, verzuurde medemens
die zelf geen idee meer had wat het
was om jong te zijn. Want juist bij
deze bevolkingsgroep liepen de resultaten spectaculair hoog op. Vloeken,
schelden, boos met de armen zwaaien.
Soms zelfs een zoektocht naar de
daders. Het liefst met een deegroller
in de hand. Zo zagen wij, tienjarigen,
dat graag.
Na de betrekkelijk eenvoudige handeling van het belletje trekken namen
wij alles op veilige afstand waar. Met
het vaste voornemen de volgende keer
juist weer daar toe te slaan waar de
effecten het grootst waren. Want dat
was het doel waarnaar wij streefden.
Net zolang pesten en treiteren met
dat belletje trekken totdat men ineens
weer wist wat het betekende om tien
jaar te zijn. Zelden slaagden wij in
deze opzet. Eerder nog escaleerde de
zaak. Soms kwam er zelfs een bink’

(politieagent) bij te pas. Maar het
woord criminaliteit was toen nog niet
van toepassing op kinderen.

erfijnde variaties
En nu heb ik het alleen nog maar
over het gangbare belletjetrek. Er
bestonden in de jaren vijftig ook zeer
verfijnde variaties van deze nobele
kunst, waar wij op deze plek wat
uitvoerig bij stil dienen te staan. Al
was het alleen maar om het uitsterven
van deze verschijningsvormen te
voorkomen.
Zo herinner ik me dat de portieken in
de Farenheitstraat zich buitengewoon
goed leenden voor het volgende. ewapend met twee stevige touwen van

ieder circa vier meter lang beklommen
wij de trap van een dergelijk portiek
en bonden het ene touw met het ene
eind aan de trekbel van de deur uiterst
links en met het andere eind aan de
deurknop van de deur uiterst rechts.
Met het andere touw ging het net
andersom: dus met het ene eind aan
de trekbel uiterst rechts en
met het andere eind aan de
deurknop uiterst links.
Vervolgens was het zaak aan
een deurbel te trekken. In
principe konden we daarna
gewoon in het portiek blijven wachten op de dingen
die gingen gebeuren. Als
de touwen en de belknoppen tenminste sterk genoeg
zouden blijken. Als dat wat
twijfelachtig was beschouwden we de gebeurtenissen
die konden volgen toch
liever beneden aan de trap.
De bewoner bij wie aangebeld was probeerde de deur open te
doen (naar binnen toe) en trok daarbij

het touw strak dat aan de bel van de
overbuur zat. Daar ging dus de bel.
Die overbuur probeerde op zijn beurt
zijn eigen deur open te doen waardoor
het andere touw strak trok en de bel
van de ene buur weer ging. En zo ging
dat door. Ziet u het voor u? Wij ook.
En we genoten. otdat er deurraampjes open gingen en er messen
en scharen werden aangewend
om onze touwconstructie te
destabiliseren. Dan was het
zaak weg te wezen. Dat weer
wel natuurlijk.
eamwork
Een tweede, prachtige variant op het belletjetrek was
de Vliegende Brandweer’.
Daartoe leende de homsonlaan zich uitstekend. Met tien,
vijftien man en een enkele
meid die durfde, renden we
langs de deuren van de laan en
trokken llemaal beurtelings
aan lle bellen op de begane grond die
we tegenkwamen. Dat was riskant.

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

Op de door Schroeder geleverde schilderwerkzaamheden
krijgt u een jaar garantie, indien er gebruik is gemaakt van
door ons geleverde verf.

Besparing op uw onderhoudskosten?
De Dienstenwinkel van Schroeder staat voor u klaar!

Schroeder kent ook de inboedelservice! Onze
inboedelploeg kan een woning, indien nodig, leeghalen
en bezemschoon
opleveren.

Waarschijnlijk kent u onze Kringloop Holland winkels wel,
maar weet u dat wij ook werkzaamheden verrichten bij de
klanten thuis? Deze werkzaamheden vallen onder de
Dienstenwinkel van Schroeder.
De Dienstenwinkel heeft zich gespecialiseerd in het
opknappen en onderhouden van particuliere woningen
en gebouwen van instellingen. We richten ons hierbij
voornamelijk op schilderwerkzaamheden, witten en
behangen. Ook doen we kleine klussen, zoals het
repareren van een lekkende kraan of bijvoorbeeld het
ophangen van een lamp of schilderij.

Want bij vijftien keer bellen wil een
bewoner na bijvoorbeeld de twaalfde
keer de deur wel eens opendoen en
daar sta je dan als dertiende voor die
deur net met je vinger aan de bel.
Vandaar dat de laatsten in de rij altijd
de lulletjes en de meiden waren. Dat
was van te voren zo afgesproken. De
sterksten en de populairsten liepen
voorop, maar juist die liepen geen
enkel risico. Dat hadden we afgekeken
uit de volwassen samenleving.
Wat er gebeurde met die laatste
kwetsbaren en zwakken die zich voor
de Vliegende Brandweer’ hadden opgegeven, in de hoop om ooit eens tot
de elite te behoren, staat mij niet meer
zo bij. Wel hoor ik nu nog de klappen
en het bittere geween.

Wij kunnen u deze diensten tegen een scherpe prijs
aanbieden!
Wij garanderen een prima kwaliteit en werken met een
vaste prijs per aangenomen werk. Binnen een afgesproken
tijdpad kunnen wij de gewenste diensten leveren. Al onze
medewerkers worden begeleid door professionele en
vakkundige werkbegeleiders.

Het eventueel
opknappen van
zo`n woning
behoort ook tot de
mogelijkheden.
Indien u
geïnteresseerd
bent in de
diensten van de
Dienstenwinkel
van Schroeder,
kunt u altijd een
oriënterende
afspraak maken
over de
mogelijkheden die
wij u kunnen
bieden.

Wij stellen natuurlijk, indien gewenst, geheel vrijblijvend
een oﬀerte voor u op!

U kunt ons bereiken op 070 - 360 14 65
Originele kortingsbon geldig tot 1 mei 2010

10% KORTING
OP GELEVERDE ARBEID!
BIJ AFNAME VAN
ONZE VASTE KLANTENKAART
(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)
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ud ku ee en win
Deze week weer vier Sudoku’s. et als de vorige keer is de eerste een opwarmertje, zijn
de tweede en de derde wat moeilijker en is de vierde pittig. We herhalen de gebruikelijke
procedure nog eens. De Sudoku’s zijn gerangschikt van A t m D.

beeld luidt: - -1-9. Zoals gebruikelijk dus.

In elke Sudoku is het veld links
bovenin grijs gekleurd. De cijfers
die daarin thuishoren zijn de sleutel
tot de oplossing.
Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links
bovenin een ’ in B ook een ’ in
een 1’ en in D een 9’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoor-

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. van 9
februari presenteerden we ook vier
sudoku’s. De goede oplossing werd
door veel inzenders gevonden, de
gezochte reeks luidde: 9- -2-2.
We trokken vijf prijswinnaars, die
allen de dubbel D van Sjaak Bral

Sudoku A

krijgen opgestuurd:
ob Hommels, te Den Haag
Maarten Fick, te Den Haag
Mw. M. uijt, te Den Haag
ia Lenting, te Zoetermeer
Emmy Noordam, te Moerkapelle
We willen er nog eens aan herinneren dat vooral de mensen die hun
oplossing per e-mail insturen toch

Sudoku

4
6

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

7
2
6 2

6
9
4

2

4 8
1
9
2 5
8 7
9 6

nzendingen
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:
Woensdag 1 maart

Sudoku

7 3 5
6 8
2 4
4
8
9
5

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

Sudoku D

2 7 1
2
9
6
6
1

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

3 7

1

3
9 5 8
3
5
2
6
4 3

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

vooral niet moeten vergeten hun
postadres te vermelden Dat wordt
namelijk nogal eens vergeten.

7 9

1 8
1
2
9

6
5
2 1

4
3
7
3

9 7
6
1

5
4
7
3 6
2 3
8 7

6

Een onbezorgde en voordelige vakantie boekt u bij Bolderman Excursiereizen
4/5 DAGEN LONDEN

10 DAGEN ISTRIË OPATJA / ROVINJ /
VRSAR / PRIMOSTEN

8 DAGEN BRETAGNE NORMANDIË
EN DE INVASIESTRANDEN

10 DAGEN LAGO MAGGIORE /
MEER VAN LUGANO

10 DAGEN HARRACHOV EN
HET REUZENGEBERGTE

slechts v.a.

slechts v.a.

slechts v.a.

• 2 nachten de omgeving van Zuid-Duitsland
o.b.v. halfpension
• 7 nachten in een goed middenklasse hotel
in een comfortabele kamer met bad/douche
en toilet o.b.v. halfpension
• Dagelijks ontbijt en 3-gangendiner
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 7 overnachtingen in hotel Ariane aan de
rand van het plaatsje Pontorson. Het hotel
beschikt over lift, bar, restaurant en zonneterras, kamers v.v. badkamer met bad of
douche, toilet, haardroger, telefoon en TV
• Ontbijtbuffet en een 3-gangendiner
• Excursies (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 7 nachten in een middenklasse hotel in
een comfortabele kamer
• Ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

10 DAGEN ROME EN OMGEVING

10 DAGEN RONDREIS NOORWEGEN

12 DAGEN COSTA BRAVA
PYRENEEËN

12 DAGEN DALMATISCHE KUST

12 DAGEN CORSICA SARDINIË

slechts v.a.

139,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 of 4 overnachtingen in 2-persoonskamers met faciliteiten in de omgeving van Londen
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Dagelijks 3-gangendiner (bij 5 dagen)
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Vervoer per luxe Tourist Class touringcar (niet met dubbeldeks touringcars)

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

495,-

slechts v.a.

slechts v.a.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Zuid-Duitsland
• 1 nacht omgeving Gardameer
• 5 nachten in het 3*Alfredo hotel in Bracciano
aan het meer v. Bracciano, comfortabele
kamer v.v. douche, toilet, airco, tel. en T.V.
• 1 overnachting in Montecatini Terme
• Dagelijks ontbijtbuffet en een 3-gangendiner
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Excursies (excl. entreegelden)
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Overtocht met nachtboot v.v. in een comfortabele hut incl. smörgasbord + ontbijtbuffet
• 7 nachten in 3* hotels tijdens de rondreis in
een 2-persoonskamer met douche en toilet
• Dagelijks ontbijtbuffet + 3-gangendiner/buffet
• Genoemde ferry’s (boottochten)
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

• 2 nachten in midden Frankrijk o.b.v. halfpension
• 6 nachten in 4* Aquahotel Onabrava in Malgrat
de Mar in een 2-pers.kamer, v.v. faciliteiten
• 3 nachten in 4*hotel Pioleys Resort en Spa in
een 2-pers.kamer v.v. faciliteiten
• Goed verzorgd ontbijt- en dinerbuffet
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Vertrekdata:
v.a. 26-4 / 10, 24-5 / 7, 21-6 / 5,19-7, enz.

499,-

799,-

slechts v.a.

555,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

slechts v.a.

499,-

slechts v.a.

599,-

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Duitsland o.b.v. halfpension
• 7 nachten in 4* hotel Sklar in Harrachov, in het
centrum van het Reuzengebergte. Kamers v.v.
badkamer met douche en toilet, safe, sat. TV.
Lift, sauna, solarium, binnenzwembad, restaurant en bar
• Ontbijtbuffet en een dinerbuffet
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

slechts v.a.

799,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpens. • 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpension
• 1 nacht op overtocht Savona-Bastia
• 1 nacht omgeving Opatija o.b.v. halfpens.
• 2 nachten omgeving Ajaccio op het eiland Corsica in
• 4 nachten middenklasse hotel in Primosten
een goed middenklasse hotel
•
5 nachten omg. Santa Teresa-Olbia op het eiland
• 3 nachten middenklasse hotel in Gradac
Sardinië in een goed middenklasse hotel
• 1 nacht in hotel Carlstad Karlovac
• 1 overtocht van Olbia - Livorno
• Verzorging op basis van halfpension
• 1 overnachting omgeving Montecatini
• Dagelijks verzorging o.b.v. halfpension
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider • Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet
• Goed verzorgd afscheidsbuffet
Vertrekdata:
v.a. 26-4 / 10, 24-5 / 7, 21-6 / 5,19-7, enz.

Vertrekdata: v.a. 26-4 / 10, 24-5 / 7, 21-6, enz.

Voor brochure en boekingen

Ook bij Bolderman Excursiereizen
geen verplichte aanbetaling!

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl
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