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Een geweldenaar van wereldklasse
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De herinnering aan die Russische meneer, Kasulakov was zijn naam, kwam
weer bij mij op toen ik in een vorig nummer van De Oud-Hagenaar het verhaal
las over de stripheld Dick Bos.
‘Jodo’ was en is iets anders dan Judo en
Juijitsu, maar is er nauw mee verwant;
het is een traditionele Japanse vechtsport, waarbij een ruim een meter lange
dikke stok wordt gebruikt.
Oubaas Smeele vertelde er destijds het
een en ander over en vroeg aan ons voortrekkers of we er iets voor voelden om
er wat van te leren. Mijn persoontje leek
het wel wat, en ook uit andere scouting-

- Meneer Kasulakov behangen met alle
medailles die hij won. -

- Pag 15

- De ‘knokploeg’ van de verkenners, met mij gebrild precies in het midden achter Meneer Kasulakov in donker costuum. Naast hem
gezeten de leiders van onze scoutinggroep. Als iemand zichzelf herkent van toen zou ik het leuk vinden dat te horen! -

groepen meldden zich belangstellenden.
Zo begon het. Het was trouwens vooral
Judu-techniek waarin we werden onderwezen, zonder stok dus.

Met heel veel plezier heb ik mij met deze
uitzonderlijke vechtsport bezig gehouden,
ondanks het feit, dat ik helemaal geen
vechtersbaas was.
Die Russiche meneer Kasulakov bleek
trouwens oud-wereldkampioen in deze tak
van vechtsport te zijn, wat overtuigend
werd geillustreerd door de foto waarop hij
getooid staat met een zwerm aan gewonnen
mediailles.
Meneer Kasulokov sprak trouwens geen
woord Nederlands, maar wel eenvoudig
Duits, dat voor ons leerlingen duidelijk
genoeg was om z’n instructies te begrijpen. Een bepaalde houdgreep, bij Judo,
waardoor je je tegenstander tegen de grond
werkte, noemde hij bijvoorbeeld “Knielen
und Handküssen”.

Ik was in die tijd werkzaam aan de
lagere school bij de zogenaamde çontrolewoningen. Ik was in het bezit van mijn
onderwijzersakte, maar in de toenmalige
crisisjaren was er onvoldoende geld voor

NO TA R I SK A N T O OR
E L L E NS & L E N T Z E

(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl
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- Gesigneerde foto van geweldenaar
Kasulokov vermomd als heer. -

het onderwijs en werd je aangesteld als
‘kwekeling met akte’ voor een belachelijk
lage vergoeding. Ik zeg expres niet salaris,
want ik ontving slechts 25 gulden in de
maand voor mijn werk. Dat was de goede
oude tijd?!
Mijn oudere collega’s maakten zich altijd
vrolijk over mijn vechtsportverhalen, en
op een keer bood een van hen zich aan als
slachtoffer. Ik paste de truc van het Handküssen toe en met weinig moeite kreeg ik
hem op de grond. “Ja,” zei hij, “dat is geen
kunst, want ik heb meegewerkt”. Maar ook
toen hij akkoord ging met mijn voorstel om
tegen te stribbelen, ging hij in ‘no time’ on-

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Een vertrouwd begrip
el 7

B

der de tafel, met een pijnlijke pols. Er werd
daarna op het werk nooit meer smalend
gelachen om deze nieuwe sport.

Ook mijn vader deed nog al eens smalend
over de liefhebberij van zijn jongste zoon
en op een keer pakte hij me beet met de
woorden: “Zo, waar blijf je nou met je
judo?” Om mij los te werken, gaf ik hem
een aparte klap, die wij onder elkaar vaak
toepasten zonder nare gevolgen. De klap
kwam echter zo hard aan, dat ik mijn vader
bewusteloos sloeg. Dat was even schrikken!
Toen hij gelukkig weer spoedig bij kennis
kwam, waren zijn eerste woorden:”Dat
moet je nooit meer doen, jongen”.
Op bevel van mijn moeder werden vanaf
dat moment stoeipartijen tussen vader
en deze zoon ten strengste verboden! Na
zoveel jaren hangt deze gebeurtenis nog
steeds in mijn hoofd
De neiging om ook wat aan deze sport te
gaan doen leefde ook bij drie zoons, die
alle drie op judoles zijn gegaan bij de in het
artikel genoemde Nauwelaerts de Age in
Bloemendaal.

Ad Peeters

Meeuwenstraat 16, 2065 ZC Haarlem
ad.peeters@sintbavoschool.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

4
B

5
Het eerste deel, één miljoen pagina’s, is nu
doorzoekbaar op http://kranten.kb.nl. Het
betreft meer dan 70 verschillende kranten,
van de Oprechte Haarlemsche Courant tot
het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant. Het gaat om de grootste,
gratis toegankelijke krantendatabank ter
wereld. De KB wil over vier jaar 10%
van alle Nederlandse boeken, kranten en
tijdschriften digitaal beschikbaar hebben.

O
Tot de eerste lichting kranten horen zowel
kranten uit de 20ste eeuw als de oudste
bekende Nederlandstalige krant van 14
juni 1618, waarvan het enige exemplaar
zich in de Zweedse Koninklijke Bibliotheek bevindt. Deze “Courante uyt Italien,
Duytslandt” komt voor het eerst in bijna
400 jaar weer tijdelijk terug naar Nederland en wordt in de KB gratis voor het
publiek ten toon gesteld.

ZONDER AUTORIJBEWIJS

45

Nog nooit was er zoveel keuze bij de
brommobielspecialist voor Groot Den Haag
Ook voor rijopleidingen

Autobedrijf HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82, Den Haag
Tel. 070-3295051

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

l alle
Mijn broer en ik waren het laatste oorlogsjaar
niet meer op onze oude lagere school geweest.
Mijn vader zat ondergedoken, kwam in ’44
weer thuis maar zat bij razzia’s onder de grond
met onze bovenbuurman. Mannen tot 5 jaar
werden gezocht voor de Arbeitseinsatz. Mijn
moeder had geen eten meer voor ons. Mijn
broer was te mager en mocht daarom naar
de Buitenschool op de eyweg, waar hij nog
wat te eten kreeg. Hij kwam vaak thuis met
een boterham voor mijn moeder die hij in zijn
borstzakje had verstopt. Ik was erg jaloers dat
ik niets aan mijn moeder kon geven.
A
Zelf werd ik toen bij een ander gezin ondergebracht, maar daar was het
ook letterlijk g een vetpot. Ze aten aardappels tussen de middag die in de
pot vet op tafel werden gedoopt. De vader las eerst uit de bijbel voor. Ik
sloot dan ook maar mijn ogen. Maar toen ik opkeek was er geen aardappel meer te bekennen, die hadden de andere kinderen onder het bidden
naar binnen gewerkt. Nou ja dat gebeurde mij natuurlijk geen tweede
keer. Ik had het geluk dat mijn oma mij op kwam zoeken en mij gelukkig
achterop haar ets zonder banden mee naar haar huis nam. Zij woonde
in het estland en daar was net iets meer te eten, maar dat hield ook op.
Toen ontmoette ik kapelaan Mereboer bij een tante en ik ben Kapelaan
Mereboer eeuwig dankbaar, hij nam mij aan op de katholieke gaarkeuken, terwijl ik niet katholiek ben.
Na de bevrijding en kon ik terug naar mijn oude school. Die stond in
1 40 in de 2e chuytstraat in Den Haag, maar werd door de Duitsers
gevorderd, waardoor wij in een herenhuis op het 2e weelinckplein

terecht kwamen.
Er waren zeven
klassen en wie
knap was mocht de
6e klas overslaan.
Marja was zo’n hele
slimme meid, evenals Pepi Hoek en
mijn broer out.
In 1 47 studeerden
de meisjes en jongens van de hoogste
twee klassen een
ballet in. at waren
we trots op onze
schitterende balletjurkjes. Mijn vriendin Marja Hoeke met wie ik al 65 jaar bevriend ben - staat met een
hele witte jurk,7e van links vooraan. Zij was sneeuwkoningin. Zelf ben ik
het meisje in het midden dat met haar rechter hand aan haar ketting voelt.
En iets verder op staat Trudy Rotteveel, de zonnekoningin. Ook herinner
ik me nog : ientje van arderen net terug uit voormalig Nederlands
Indi - , Kitty, Reneetje Kelder, Marianne van Heffen, Ettie Reinders,
owietje Berkemeier, ene Oscar als brandweerman en Eddy ingeman,
in dezelfde hoek waar zijn vader het hoofd van onze school staat. Hij gaf
ons in de 7e klas les.
Als je uit Nederlands Indi kwam en daardoor minder onderwijs had genoten dan mocht je dat op je examenpapier opschrijven. Die Nederlandse
kinderen hadden veelal in een Jappenkamp gezeten. Bijna iedereen
slaagde trouwens voor het toelatingsexamen middelbare school.

Bea Bloksma - ewin
bloksmale in@hetnet.nl

vrachtrijder Plekkepol heette die man van de
plaatselijke melkfabriek langs de boeren om
de melkbussen, die langs de landweggetjes
stonden, op te halen. In emelerberg was ik
getuige hoe een kip geslacht werd. een fris
verhaal, dus dat bespaar ik de lezers. In Neede
reed ik met de huisarts in een Peugeot 40 mee
om visites te doen en elke dag met het de
kinderen van dit gezin voor dag en dauw zwemmen in een open lucht zwembad. an Eefde kan
ik me alleen herinneren dat het jonge echtpaar
in die periode een baby kreeg en dat men het zo
spijtig vond dat er door alle drukte weinig gelegenheid was om dingen met mij te ondernemen.
Maar ik was 12 jaar en wist me prima te vermaken, ik had ook een vriendje gemaakt die daar
in de buurt in een bos woonde. Ook ging ik met
de tijdelijke pleegvader in een lelijke eend een
dag naar roningen. Dat was spannend voor
me, want mijn ouders hebben nooit een auto
bezeten, vandaar.
De vakanties hebben mijn leven van mijn de
tot m’n 12de zeker verrijkt. Ik ben benieuwd
naar meer verhalen over de Haagse bleekneusjes.
im Sonneveldt
eidschendam
im.sonneveldt@ mail.com

A
Het verhaal van Mw. Nieland over de Boskantkerk in nr. 8 van 20 april kan ik bevestigen.
ij woonden op de Zuid Oost Buitensingel
later Boomsluiterskade genoemd , schuin
tegenover de familie elauff. Mevrouw
Nieland, door ons nog Truus genoemd, was een
vriendin van mijn zuster Marie Bosman. De
Boskantkerk heet of cieel H.H. Antonius en
odewijk. In latere jaren, toen in Morgenstond
aan de eyweg een nieuwe kerk werd gebouwd
werd deze nieuwe kerk H.H. Antonius en
odewijk genoemd en werd de oude Antonius
en odewijk voortaan Antonius van Padua
genoemd. Over de reden deze naamswijziging
doen vele verhalen de ronde. Het zilveren altaar
is trouwens naar de nieuwe kerk gegaan. Ik
heb het daar ook meerdere malen gezien. De
gebeurtenissen van de brand e.d. heb ik gezien
vanuit het raam op de 1e etage van ons huis.
ij hadden uitzicht over de singel richting
cheveningen. De foto van het zilveren altaar
liet maar een stukje zien. elen zullen zich
nog de Kerstnachten herinneren als het altaar
in volle glorie was neergezet. Ik weet nog dat
er twee grote engelen waren met kandelaars
in de hand waarin tientallen kaarsen branden.
Ook waren er drie godslampen, een grote in het

midden van het altaar en twee kleinere aan de
zijkanten. Er waren nog veel meer attributen bij
het altaar, zoals het wierookvat. Ook het verhaal
van de heer ubben over de Boskantkerk heb
ik met interesse gelezen. Na het bombardement
werd er op zondag kerkdienst gehouden in een
winkel in de Korte Poten, later werd de noodkerk aan de luwelen Burgwal gebouwd. Ook
daar werd het zilveren altaar gebruikt. De heer
ubben heeft het over ‘tramblokjes’, dat waren
houten blokjes in de vorm van een steentje, die
werden gebruikt als opvullende bestrating bij
de tramrails. Bij gebrek aan brandstof haalden
mensen ze weg om mee te stoken. ’s Nachts
werden er op de singel trouwens ook soms
bomen omgezaagd. Op een avond spatte boven
de singel trouwens een 2 uiteen, brokstukken
ervan vielen in de gracht, vlak voor de toenmalige Zuid Hollandse Bierbrouwerij. De straat
werd toen direct afgezet door de Duitsers.
. . . Bosman
unteren
cbosman @hetnet.nl
--------------------------------------------------------W
D
Rob Reimerink schreef in nr. 8 over poorwijk
en noemde de waterplas De Put in Rijswijk.
Die grenst aan het landgoed Te erve van de
De Bataafsche Petroleum Maatschappij een
dochter van hell - aan de an redenburchweg. Tijdens de oorlog hadden mijn vader en
ik een vergunning om in De Put te vissen en
vingen daar heel wat karpers gevangen. Men
verhuurde er roeiboten om de plas op te gaan.
Ook zagen we enige keren hoe penburg werd
gebombardeerd. Er werd indertijd gezegd dat
De Put zo snel was volgelopen, dat er nog altijd
een werktreintje met kiepkarren op de bodem
stond. Of dat waar is weet ik niet. el weet ik
dat het water zeer diep was.
erard oortman
. oortman @kpnmail.nl
--------------------------------------------------------N
Ik zou graag in kontakt willen komen met
een aantal ‘oude’ buurjongens. Om te beginnen zoek ik im Nagtzaam die in de Alb.
Thijmstraat woonde, volgens mij op nummer
148 - in ieder geval op de hoek van de Max
Havelaarstraat. Met im ging ik altijd erg veel
schaatsen op de HOKIJ en we zijn zelfs samen
op de brommer naar Amsterdam geweest toen
de HOKIJ nog niet open was om daar toch
alvast te kunnen schaatsen. Ten tweede ben ik
op zoek naar eendert en Theo Kortekaas, die
direct naast ons woonden en van wie de ouders
lang een sigarenzaak hebben gehad op de hoek
van de Alb. Thijmstraat en de chimmelweg.
harles de Brui n
charlesbrui n@hotmail.com
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Nr. 7 van 6 april opende met een verhaal over
Haagse bleekneusjes, dat bij mij herinneringen
losmaakte. In de periode, dat ik in Den Haag
kwam wonen, dat was in 1 56, ik was toen 7
jaar oud, begon mijn vader met een sigarenzaak
aan ‘de red’. oor die tijd, we woonden nog
in Rotterdam, waren we 1x met de hele familie,
met de ets met vakantie geweest in Katwijk.
Dat was dan ook gelijk de laatste gezamenlijke
vakantie want door de slechte gezondheid
van mijn vader moest hij regelmatig naar een
herstellingsoord en was dan maanden afwezig. Mijn moeder zorgde dan dat het gezin
draaiend bleef, met hulp van een oom die wel
eens kwam helpen in de sigarenzaak. ater ben
ik 4 x alleen met vakantie geweest, met steun
van een stichting die ‘de Haagse bleekneusjes’
werd genoemd. Of dat dezelfde stichting was
waarover werd geschreven weet ik niet. In
achtereenvolgende jaren ging ik of 4 weken
in naar een melkveeboer in ochem, naar nog
een boerengezin in emelerberg, naar en chic
artsengezin in Neede, en tenslotte naar een jong
echtpaar in Eefde. Aan al die vakanties heb ik
prima herinneringen overgehouden. In ochem
was het zeer vroeg opstaan en kon ik met een
oude Bedford vrachtwagen ‘s morgens met de
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De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, estland, Delft, Midden-Del and, eidschendamoorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
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Het Haagse echtpaar speelt al ruim
twintig jaar mee met otto. “ e hebben wel eerder kleine prijzen gewonnen, maar nog niet eerder zo’n hoge
prijs. Ik wilde vorig jaar eigenlijk de
otto opzeggen, maar mijn man had
daar geen goed gevoel bij, dus we
bleven meespelen. Achteraf ben ik zo
blij dat ik naar hem geluisterd heb,”
aldus de gelukkige winnaars. Het
echtpaar heeft vorig jaar een tweede
huis gekocht, het prijzengeld komt hier
goed van pas.

S

Z

peciaal voor Beelden aan Zee ontwierp de Amsterdamse kunstenaar
Nicolas Dings 1 5 de installatie
pookrijders. Tot en met 12 september
is dit bijzondere kunstwerk in het Kabinet van het museum te zien.
pookrijders is gebaseerd op het fenomeen underkammer, of te wel
curiositeiten-kabinet, dat ontstond in
het midden van de 16e eeuw. Het is
opgebouwd uit een serie keramische,
bronzen en damasten taferelen die je
meenemen op een wilde rit door de
geschiedenis.

R
Het Oranje onds maakt het mogelijk
dat het Haagse project in het hele land
wordt uitgezet. Zo krijgen ouderen
in heel Nederland de gelegenheid
hun verhaal op te laten tekenen, kan
men in heel het land als vrijwilliger
deelnemen aan dit unieke project en
krijgen alle zorg- en welzijnsinstellingen de gelegenheid extra individuele aandacht aan hun bewoners of
cli nten te bieden door de inzet van
vrijwilligers.
Tijdens informatiebijeenkomsten
in heel Nederland informeert en
inspireert HO de komende maanden
toekomstige projecteigenaren om een
evensboekenproject elders in het
land op te zetten. Bij die opzet biedt

r

B
In 200 bekroonde het Oranje onds
HO met het grote Appeltje van
Oranje. Het concept van het winnende
project evensboeken is even eenvoudig als krachtig: een vrijwilliger
maakt samen met een oudere persoon

a erdag

HO projecteigenaren ondersteuning
en begeleiding. Het doel is om zoveel
mogelijk ouderen en vrijwilligers in
het land de mogelijkheid te geven
mee te doen.

Kijk voor aanmelden, informatie en
het volledige programma op
zijn of haar evensboek. Bijzonder
e en boe en om
is de gelijkwaardigheid: verteller en
HO zet zich in voor de promotie en
schrijver kunnen niet zonder elkaar
positionering van het Haagse vrijwilhet boek realiseren. Alle hoogte- en
ligerswerk. Door boeien, binden
dieptepunten passeren de revue,
en behouden van vrijwilligers en
waarbij vaak blijkt dat de dieptepunorganisaties werkt HO aan een zo
ten ook mooie kanten hebben gekend
groot mogelijk vrijwilligersnetwerk
en dat het totale leven eigenlijk heel
in Den Haag. De vrijwilliger met zijn
waardevol is geweest. De methode
talenten en betrokkenheid staat voor
die HO gebruikt omvat een aantal
HO centraal. Daarom luidt de missie
vaste thema’s aan de hand waarvan
van HO : ‘wij willen uw talent en bede vrijwilligers te werk gaan. Degene
trokkenheid middels vrijwillige inzet
wiens evensboek wordt gemaakt,
verder ontwikkelen en verbinden met
bepaalt uiteraard zelf wat ermee
maatschappelijk vraagstukken’.
gebeurt. aak is het boek een cadeau
voor de klein kinderen,
Vestigingen
maar de evensboeken
bij u in de buurt:
worden steeds meer
Den Haag Wateringse Veld
gebruikt om verbindinLaan van Wateringseveld120
2548 CC Den Haag
gen te leggen tussen
Tel (070) 359 97 74
verschillende culturen
Monster
Molenweg 43
en generaties. Ouderen
2681
RE Monster
Moderne
Tel (0174) 24 75 73
vertellen bijvoorbeeld in
tandheelkunde onder één dak
Geïnteresseerd?
de klas over hun leven
Bezoek onze website:
www.ivory-ivory.nl
Ook voor gebitsprotheses op implantaten en gewone implantologie
of over de oorlog. Zo

Op de startbijeenkomst voor de
regio Den Haag kwamen maar liefst
twintig ge nteresseerde organisaties
af. De aanwezigen beschouwden
de bijeenkomst als zeer waardevol.
Naast informatie over het opzetten
van een regionaal project, leerden de
aanwezigen elkaar kennen en vormden zij uit eigen beweging werkgroepen om de krachten te bundelen.
Het Handboek evensboeken werd
erg goed ontvangen. Hierin staat alle
informatie die organisaties nodig
hebben om een dergelijk project op te
zetten. Dit handboek is trouwens ook
te downloaden op www.levensboeken.com.

n n

I
In een decor van burgers, paupers en
machthebbers wordt in kabinetten een
klucht opgevoerd van schijn en wezen.
Kopstukken en guranten als Madame
de Pompadour, odewijk de eertiende, maar ook Jan Huygen van inschoten of Jan alie spelen daarin een rol.
Refererend aan de ‘theatrini’ van Pierro
della rancesca laat Nicolas Dings gouden, bronzen en porseleinen taferelen
zien. De beelden worden overwoekerd
door motieven in koraalrood en Delfts
blauw en doen een beroep op het collectieve geheugen, geworteld in onze
vaderlandse geschiedenis.

en en aag

ontstaat er meer begrip voor elkaar en
worden ouderen bij de maatschappij
betrokken.
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Om 11 uur wordt het nieuwe digitale
podium van het Koorenhuis gelanceerd: podium.koorenhuis.nl. Deze
innovatieve website brengt automatisch alle foto’s, lmpjes en teksten
over Koorenhuis-momenten samen
die cursisten, docenten en andere
betrokkenen op sociale media als
ouTube, Twitter, licker en Hyves
hebben geplaatst. ia grote schermen

Meneer Bennik

wordt zo een complete impressie
gegeven van wat het Koorenhuis
beweegt en teweegbrengt.
OO
Ook presenteert het Koorenhuis
op 12 juni het eerste nummer van
het OOmagazine, het nieuwe
inspiratietijdschrift voor de Haagse
doe-het-zelver in de kunsten. Dit

magazine wil mensen inspireren om
hun creatieve talenten te ontwikkelen.
En dat kan overigens niet alleen bij
het Koorenhuis. In het OOmagazine
worden allerlei kunstinstellingen in de
Haagse regio belicht.
14 t/m
In de week na oorenhuis
1 juni zet Koorenhuis Centrum de
deuren wagenwijd open: iedereen is
welkom een kijkje te komen nemen

bij tal van cursussen op het gebied
van muziek, beeldende kunst, theater,
dans, beeld media en schrijven. Het
complete programma van deze Open
lesweek is vanaf 5 juni te vinden op
oo en
n
Tijdens oorenhuis op 12 juni
kan voor deze open lessen én voor
de reguliere cursussen van seizoen
2010/2011 worden ingeschreven.
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Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Nieu

Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting
Beschuten groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal
groepswooncomplexen in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar
betrokken, te willen wonen. Op dit moment zijn wij op
zoek naar nieuwe bewoners voor het complex Casa di
Galeria. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de
consulent van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail
info@hsbg.nl) voor informatie over de inschrijvingsprocedure en over de complexen.

Wooncentrum

Ook op ZIGGO

digitaal kanaal

Casa di Galeria
is begin juni 1997
opgeleverd en bevindt
zich aan de Tak van
Poortvlietstraat12 t/m
78. Het openbaar vervoer bevindt zich op
korte afstand van het
complex. De belangrijkste winkels zijn op
ongeveer 10 minuten
loopafstand.

989

wekker uit

ontbijt

tv west ochtendnieuws

Alpe D’Huzes op TV West
055_1001 [PS publiciteit A0].indd 1

Het wooncentrum heeft 34 driekamerwoningen van ca. 75
vierkante meter en drie tweekamerwoningen van ca. 66
vierkante meter. Verdeeld over zes etages.
De woningen hebben een gemiddelde netto huurprijs
van € 450,- per maand. De servicekosten, exclusief
stookkosten, zijn gemiddeld € 60,- euro per maand.

01-04-2010 12:45:24

Opgeven is geen optie. Dat is het motto van Alpe d’Huzes, het wielrenevenement voor
KWF Kankerbestrĳding. De deelnemers hebben als doel zo vaak mogelĳk de Alpe
D’Huez te beklimmen om op die manier geld op te halen voor het goede doel.
Verslaggever Ilse Bĳstra volgt de voorbereidingen en prestaties van de Alpenmuzes, een
team van dames uit de gemeente Westland. Ook volgt zĳ Jan Hermsen, die zelf meedoet
aan de Alpe d’Huzes en in het dagelĳks leven sportverslaggever is bĳ Omroep West. “Voor
mĳn vader en voor alle mensen die aan kanker gestorven zĳn, ga ik proberen zes keer de
Alpe d’Huez te beklimmen, die we voor die gelegenheid de Alpe d’Huzes noemen. Een
mooi persoonlĳk doel en via de stichting Alpe d’Huzes ga ik geld binnen halen voor (www.)
opgevenisgeenoptie.nl. “
Deze special wordt uitgezonden op zondag 6 juni, vanaf 19.10 uur op TV West.

TV West zoekt nog Zomertuinen

De zomer komt eraan en dus ook het programma Zomertuin. De serie zit bĳna vol, maar
programmamaker Johan Overdevest heeft nog ruimte voor tuinliefhebbers die hun rustgevende of wilde, exotische of oer-Hollandse stukje groen graag willen laten zien. Ook mensen
die gepassioneerd tuinieren op balkon of dakterras kunnen zich opgeven bĳ de redactie van
TV West. Mail een foto van uw tuin naar zomertuin@omroepwest.nl.

Deze week:
woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal
donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal
vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Lodewijk Napoleon
Moordspel
Verkeersjournaal

zaterdag vanaf 20.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport
zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Special Alpe D’Huzes
Haagse Iconen
Verkeersjournaal

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal
dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Van 0 tot 23
Verkeersjournaal

Elke werkdag tussen 7.00-9.00 uur TV West Ochtendnieuws
TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989

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

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

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
12-18 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 o
e t e to
e ton ne n
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. at
overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie W
met ulius asgeld

D

Als wij ruim een halve eeuw geleden
in de Haagse Klimopstraat wilden
voetballen, belden we eerst even aan
bij de drie autobezitters in de straat
met het verzoek of ze hun auto’s een
Citro n Traction, een Morris Minor
met houten achterkant en een Opel
Kadett even in een andere straat
wilden zetten. Dat deden ze maar al
te graag. ant een harde bal tegen
de auto veroorzaakte ook toen al een
lelijke deuk.
Als het ink had gesneeuwd bonden
we een hele rij sleetjes achter de
Citro n en trok de eigenaar ons door
de hele buurt. Dat waren allemaal
simpele genoegens. Maar er waren

ook ingewikkelder spelletjes. Alleen
al de voorbereidingen voor wie ‘hem’
moest zijn bij tikkertje of verstoppertje vroegen nogal wat tijd. Zo
moest iemand, die zich vrijwillig had
opgegeven om hem tijdelijk even ‘te
zijn’, met z’n handen voor z’n ogen en
met de rug naar iedereen toe staan.
Dan deden we ‘potje roe, roe, roe, wie
doet de TIP erin’. En dan priemde
iemand ie? Dat wees zichzelf
keihard met z’n wijsvinger in de rug
van het slachtoffer. Daarna draaide
het slachtoffer zich om en blikte in
de ogen van een stel schijnheilig
kijkende kinderen. Allemaal met hun
wijsvinger omhoog. Als hij goed
raadde wie er geprikt had en soms
kon je dat aan de lichaamstaal a ezen
‘was’ de prikker hem bij het volgende
spelletje. Als hij verkeerd raadde

B

J

De onderstaande foto is omstreeks
1 0 genomen in de oetenstraat.
Mijn vader staat helemaal links op
de foto en mijn opa helemaal rechts.
De auto’s die erop staan zijn van
links naar rechts een Brage, een
olsley, een Panhar, een Hotskis en
een Opel. Mijn opa is groenteboer,
slager, en aapjeskoetsier geweest.
Naderhand had hij een in cheveningen bekend taxibedrijf, dat vanaf
1 60 is voortgezet door mijn vader.
Tot die tijd werkte mijn vader bij
zijn vader en bestond het bedrijf uit
twee delen. oor de luxe-verhuur,
ook wel ‘garagetaxi’ genoemd, had
mijn vader de vergunningen; en

moest het slachtoffer ‘hem’ zijn. Het
lijkt ingewikkeld. Maar als je het
een keer had gedaan was het simpel.
Het ligt voor de hand te denken dat
je ‘hem’ nooit hoefde te zijn, als je
je nooit opgaf als slachtoffer voor de
rugprik of als je nooit prikte. Maar zo
simpel was het nou ook weer niet. Als
je je bij voortduring drukte, was er
altijd wel een paar baasjes
dat je ruw met je
gezicht tegen een
stenen muurtje
zette en alvast
keihard met hun
vingers rondjes
in je rug begonnen te draaien
onder het zingen
van ‘Potje roe, roe,
roe’, enzovoort.
B
‘Beeldenverkopertje’ was een
straatspelletje waarvan de regels bijna
aan het mystieke grensden. oor mij
althans. Het merendeel van de deelnemers fungeerde als publiek. Eén kind
was het beeld. En ééntje de beeldenverkoper. Aan het beeld werden nogal
wat eisen gesteld. Om te beginnen
werd het beeld door het publiek ink
in de rondte geslingerd en geschud.
Op een bepaald teken diende het dan
stokstijf te blijven staan in de houding

van dat moment.
Dan was het beeld
klaar en moest het
worden verkocht. Dat geschiedde als
volgt: de beeldenverkoper zei luidop
‘Dames en heren. Dit beeld is te koop.
raag maar aan het beeld wat u wilt.’
Het publiek vuurde dan allerlei vragen
op het beeld af met de bedoeling
het beeld aan het lachen te
maken. Als dat gelukt
was, was het beeld
verkocht en het
spelletje voorbij.
Dit spel had in Den
Haag en omgeving
tal van wijkgebonden variaties.
Zo werd er tijdens
beeldenverkopingen in
het estland in het beeld
geknepen en geduwd totdat het
noodgedwongen z’n starre houding
moest opgeven. In andere wijken werd
het beeld weer op andere manieren
van z’n stuk gebracht.

op zeker moment naar de
slaapkamer gedirigeerd.
ant daar lag, alleen
zichtbaar aan de contouren een ‘zieke
soldaat’ onder de dekens in bed. e
moesten beurtelings aan hem vragen
wat hij lustte. ‘ ust je andijvie’,
vroeg iemand? Dan schudde het
kussen, waaronder het hoofd van de
soldaat werd verondersteld, van ‘nee’.
‘ pruitjes’, vroeg iemand anders?
eer nee. Dat ging zo’n tijdje door tot
de aandacht verslapt was. ‘Bloemkool’, vroeg dan iemand? ‘JAAA!’,
schreeuwde de soldaat dan ineens. Hij
ging dan met een ruk recht overeind
zitten en had, zo bleek tot grote schrik
van iedereen, net andersom in bed gelegen en steeds met z’n voeten onder
het kussen ‘nee’ geschud.
ie verzon al die spelletjes en die
spelregels toch?
ie er meer van weet kan mailen naar
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

D Z
S
Ook binnen werden er
tijdens verjaardagen wel
spelletjes gespeeld. Zo
herinner ik me ‘De Zieke
oldaat’ nog als de dag
van gisteren. De verjaardagsgangers werden

uiten de brievenrubriek op pagina 2 publiceert de De Oud-Hagenaar een paar keer per jaar apart een selectie van brieven aan colu nist ulius Pasgeld. Meestal reacties of tips
.b.t. zijn bovenstaande rubriek leine ostalgie. Denk eraan dat lange brieven oeilijk plaatsbaar zijn - of ten inste oeten worden ingekort.
Schrijf een e- ail aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘ ulius Pasgeld’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

mijn opa had ze voor de ‘straattaxi’s’. Eind jaren ‘60 heb ik ook
nog bij mijn vader gewerkt. In 1 75
verkocht hij de zaak aan twee heren,
maar binnen een jaar hielpen die de
zaak naar de knoppen.

. de ries

Nederlandse vertalingen/verbasteringen van ‘ ili Marleen’. Probeer het
maar eens te zingen. Ik noemde het
met andere oorlogsliedjes in mijn
boek: ‘De oorlog van ophie’ dat in
2004 verscheen.

n van t Oosten

vries de @hetnet.nl

an.vantoosten@ move.nl

In de De Oud-Hagenaar stond, in
reactie op Julius, een stukje van
Marlous ash met het kopje ‘ a je
mee naar bed’. Ik heb misschien
een kleine aanvulling. ‘ a je mee
naar boven, ga je mee naar bed’,
was geen rijmpje maar één van de

B
Met genoegen lees ik met regelmaat
De Oud-Hagenaar en uw rubriek
Kleine Nostalgie. Ook ik herinner
mij het e.e.a. zoals: 1. Radioamateurs konden al in de jaren vijftig
terecht bij de fa tuut en Bruin aan
de Prinsegracht Ik werkte er tussen

1 5 en 1 62
De onderdelenzaak is er nog steeds
gevestigd. 2. De eenvoudige Rutex
bevond zich in de puistraat en
het ietwat chi uere Heck’s aan het
pui waar ook werd gedanst. . In
de pindazaak “de Katjang” in de
choolstraat kon je heerlijk Indisch
eten. angs een smalle trap omhoog
vond je een eenvoudig restaurant alwaar je voor 1,25 een nasi goreng
kon bestellen of een veel duurder
2,00 nasi rames. 4. Met kroontjes
pennen kon je meer doen dan alleen schrijven. Met vier afgedankte
pennen kon je een molentje maken.
Je brak de pennen doormidden en
verwijderde het middelste stripje
van het kroontje. choof de vier achterstukjes van de pennen in elkaar,
stak een speld erdoor heen en prikte
het geheel in een kruk. Kurk tussen
de tanden en blazen maar. Met een
draaiende molen speelde wij vliegtuigje tijdens het speelkwartiertje op
de lagere school iljoenstraat 1 481 50 . 5. Aan de Raamweg was, in
de oorlog, voor de kantoorgebouwen
een camou agemuur gebouwd om
het sperr-gebied af te grendelen. In
een boekje over de ontruiming van
cheveningen wordt daar summier
aandacht aan besteedt. Ouderen kunnen zich die muur niet herinneren.
Maar ik weet zeker dat ik daar met
mijn vader ben geweest 1 46 . 6.
De juf van de vierde klas lagere

school had een gemakkelijke manier om te onthouden hoeveel bulten
een kameel of dromedaris heeft. eg
een K van kameel op z’n kant en zie
twee bulten. Het zelfde met de D van
dromedaris geeft natuurlijk een bult.
an dit bruggetje heb ik nooit meer
wat van gehoord.

Hans ri moed

H. ri moed@cai a .nl
Een kleine opsomming van nostalgische herinneringen. In de zon
met een vergrootglas veters branden
of het celluloid van de etssturen;
kartonnen overhemd-boorden kopen
voor m’n vader; bunkers in de duinen en het sperrgebied verkennen en
je laten ophalen op het politiebureau
door vader of moeder; 1 ei kopen
bij de Ermi; gasmuntjes kopen; de
prachtige handkar van de scharensliep; de straatzanger die in de buurt
probeerde wat geld te verdienen
zingen kon hij niet ; spijkers en
centen op de tramrails leggen en
door de tram laten uitwalsen; pijltjes
schieten door een plastic elecriciteitspijp; knikkers van klei, want
glas was te duur; en op zaterdag als
tractatie koeiehersens op brood.

el Smits

absmits@casema.nl
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Hoogste GOUDPRIJS
in 20 jaar! Verkoop het nu!

Ik wil uw goud!
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.

Hoogste goudprijs ooit € 30,- per gram
Basis fijngoud

Potma Edelmetaal

Papestraat 28 • Den Haag • Telefoon 070 - 363 66 66
Di. t/m za. 11.00-17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

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

4Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van
de vereniging en maak gebruik van de korting
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(Eventueel ook de naam van
de partner en de kinderen.)

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

Specialisten in maat erk
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Zo was daar bijvoorbeeld de man die
zijn limonadefabriekje failliet zag gaan
en de ex-visserman die zich van stoker
via bode had opgewerkt tot schrijver.
En dan natuurlijk Marc die bij ons was
belast met het verzorgen van buitenlandse dienstreizen voor het technische
personeel. Reisopdracht, voorschot,
deviezenvergunning, vreemde valuta,
declaratie, hij had het er druk mee. Het
bijzondere aan Marc, een beminnelijke
Indische jongen van een jaar of dertig,
was zijn driedubbele achternaam. anwege de privacy zal ik ze niet noemen
want dat geslacht is nog lang niet uitgestorven. Niemand had ooit aandacht
aan die namen geschonken tot op een
dag iemand vroeg hoe hij toch aan
drie namen kwam. “Nou gewoon,” zei
Marc “omdat ik van adel ben.”
B
Dat was nieuws. Ieder liet het werk
rusten en de eerste grap werd gemaakt.
Dus jij bent “Baron von Habenichts”.
Marc antwoordde onverstoorbaar dat
hij een jonkheer was. itgedaagd dat
te bewijzen bracht hij een paar dagen
later inderdaad een document mee
waaruit bleek dat aan een van zijn
voorvaderen de titel “jonkheer” was
verleend. Omdat hij met dit bewijs
bij ons het predicaat ‘betrouwbaar’
verwierf twijfelde niemand aan zijn
woorden toen hij op een maandagochtend achteloos vertelde dat hij
zaterdags op de renbaan Duindigt
honderd gulden had gewonnen. Dat
herhaalde zich een week later met een
winst van twintig gulden. ij werden
onrustig. as iets extra’s verdienen zo
eenvoudig? e staken met drie man de
koppen bij elkaar en vroegen Marc of
hij niet namens ons iets kon inzetten.
een probleem en dus lapten wij tien
gulden bijeen. En zie, het wonder geschiedde. ‘s Maandags keerde hij ons
met een brede grijns twintig gulden
uit. ij waren niet meer te houden,
dit moesten we zelf meemaken. En
zo trokken we op een zaterdag onder
leiding van Marc met de bus naar
Duindigt. it voorzorg, de gokduivel
mocht eens toeslaan, hadden we alledrie niet meer dan tien gulden bij ons.
De genoemde bedragen klinken misschien belachelijk laag maar je moet
ze wel zien tegen de achtergrond van
een maandsalaris van totaal . 2 6,74
bruto zegge tweehonderdzesendertiggulden en vierenzeventig cent
Mochten we nog twijfelen aan de
goede a oop dan werd die twijfel bij
aankomst op Duindigt snel weggenomen. De portier groette Marc uiterst
beleefd, een keurige heer nam groetend zijn zwarte gleufhoed voor hem
af en toen een jockey in vol ornaat,
laarzen, zweepje en pet hem joviaal

bij de voornaam noemde wisten we
het zeker: wij gingen hier onder zijn
leiding fortuin maken!
Marc legde ons in kort bestek de gang
van zaken uit. Je kon op verschillende
manieren gokken: winnend, plaats,
duo, koppel en trio. Je koos een paard
of paarden, bepaalde de manier, stortte
bij een loket je inzet en kreeg daarvoor
een ticket. Hij adviseerde ons te
beginnen met de eenvoudigste manier,
dus ‘winnend’ waarbij je alleen maar
hoefde te voorspellen welk paard als
eerste over de streep ging. Bovendien
was hij door ingewijden getipt welk
paard de race absoluut ging winnen
dus we wisten genoeg. e gingen
in de rij voor het loket en
legden alle drie een
gulden in.
Met Marc
zochten
we

een plaatsje langs de baan, het
startschot viel en daar ging het spul.
Een neuroot schreeuwde door enorme
luidsprekers een ooggetuigenverslag,
via microfoons langs de baan klonk
het gedonder van de hoeven, kortom
een lekker sfeertje. Maar dat was dan
ook alles.
Toen de uitslag door de inmiddels gekalmeerde speaker werd omgeroepen
was ‘ons’ paard daar niet bij. ij wilden Marc vragen hoe dat in godsnaam
mogelijk was maar hij was nergens
te bekennen. e zochten hem overal
maar toen dat niets opleverde besloten
we op eigen houtje verder te gaan. Het
was verbazend hoe we, niet gehinderd door enige kennis van zaken, de
hele middag met dat ene tientje in de
running bleven. e kozen de paarden
omdat ze een leuke naam hadden of
bij het inlopen een kwieke indruk
maakten, we wonnen wat en verloren
dat prompt weer in de volgende race.

Tegen het eind van de middag was
ons geld op en gingen we desondanks
tevreden naar huis. Een tientje armer
maar een kostelijke ervaring rijker.
T
De maandag daarop wilden we Marc
tekst en uitleg over zijn verdwijning
vragen maar die was ons te vlug af en
nam zelf het initiatief. “ aar waren
jullie nou, ik ging even naar het toilet,
kwam nog een kennis tegen waar ik
even mee gesproken heb en jullie
waren in geen velden of wegen meer
te bekennen?” e wisten dat het niet
waar kon zijn maar hadden er geen
plausibele verklaring voor. De oplos-

sing kwam een paar weken later.
roeg in de ochtend kwamen drie
potige marechaussees de secretarie
binnen, arresteerden Marc en namen
zijn hele administratie in beslag.
Even ter verduidelijking, als bij de
krijgsmacht of het ministerie iets mis
is wordt niet de politie of recherche ingeschakeld maar de marechaussee. En
hier was wat mis, Marc werd verdacht
van verduistering, naar later bleek van
twaalfduizend gulden. De zaak kwam
aan het rollen toen hij met een inke
borrel op zijn probleem opbiechtte aan
iemand die bij hem thuis een kamer
huurde. Toen hij er aan toevoegde dat
hij van plan was zelfmoord te plegen
raakte zij in paniek en belde zijn chef
op. Die wist er ook geen raad mee en
belde de secretaris op. Dat was een
ijskoude en naar later uitlekte was
zijn beslissing: “als hij het weekend
overleeft schakelen we de marechaussee in”. Hij overleefde het dus en werd
uiteindelijk veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf waarvan vier maanden
voorwaardelijk. erzachtende omstan-

digheid was een keurig gedetailleerde
boekhouding van de bedragen die
hij achterover had gedrukt. Dat had
hij bijgehouden om alles te kunnen
aanzuiveren als hij ooit op Duindigt
een grote klapper zou maken.
Omdat ik de plaatsvervanger van Marc
was kreeg ik ook een forse aanvaring
met de marechaussee. Die hadden alles
meegenomen, ook de genummerde
blanco reisopdrachten, zodat het hele
reisgebeuren stil lag. Ik kreeg van de
ecretaris opdracht naar de marechaussee op de Raamweg te gaan en
de blanco’s terug te halen. Ik meldde
me daar bij de portier die mij naar een
kamer verderop in de gang verwees. Ik
klopte op de deur en hoorde een soort
dierlijk gegrom dus ging naar binnen
en zei vriendelijk “goedemiddag”
tegen de man die in uniform achter
zijn bureau zat. Een tweede grom kon
er nog net af. Hij liet me gewoon staan
en was druk bezig om met een pincet
de snippertjes van een brief als een
legpuzzel in elkaar te passen.
Omdat de brief kennelijk
uit meerdere kantjes had
bestaan was dat best
moeilijk. Onwillekeurig ga
je mee

staan puzzelen en toen
de man nadenkend met zijn pincet op
een leeg vakje zat te tikken wist ik wat
hij zocht. “Dat daar” zei ik en ik wees
het betreffende stukje aan.
S
De man kon slecht tegen zijn verlies,
werd enorm kwaad en ging zo tekeer
dat een aantal stukjes die hij met
moeite op hun plaats had gekregen
weer wegwapperden. Het leek mij veiliger om ook maar te verdwijnen; dus
zonder iets te zeggen liep ik de kamer
en het gebouw uit en was opgelucht
toen ik weer op de ets zat.
Terug op kantoor meldde ik me bij de
ecretaris en zei dat de Marechaussee
de papieren niet aan mij wilde geven
maar dat ze het op prijs zouden stellen
als hij persoonlijk even langs kwam.
Dat was niet waar maar ik gunde hem
van harte eenzelfde behandeling en
zou er desnoods op zweren dat die
woesteling dat gezegd had. Ik weet
niet of hij gegaan is maar een paar
dagen later kreeg ik de formulieren.
Hoe liep het verder af met Marc?
oed.

Een paar jaar later maakte ik samen
met mijn vrouw een wandeling in het
Zuiderpark toen ik in een man die
in de verte op een bankje zat, Marc
meende te herkennen. Hij leek er wel
op maar er was toch iets vreemds aan
hem. Om zekerheid te krijgen gingen
we op hem af en ik zei vragend: “Marc
?” Hij was het, maar de charmante
knul met het diepzwarte haar was in
een paar jaar tijd een oude man met
spierwit haar geworden.Hij had ons al
in de verte zien lopen maar dacht dat
wij hem niet meer wilde kennen. Ik
verzekerde hem blij te zijn eindelijk
een kennis te hebben die in de bak had
gezeten.
e schoven gezellig bij hem op
de bank en Marc vertelde. Het was
niet leuk in de gevangenis. Hij werd
geplaatst in een vleugel waar alleen
witte-boorden criminelen zaten.
Rangen en standen waren daar nog
belangrijker dan op het ministerie. Er
zat een referendaris, een notaris, een
bankdirecteur en nog wat van dat volk.
Als eenvoudig schrijver was Marc
de laagste en absoluut niet in tel. Hij
werd tewerk gesteld op een afdeling
waar de bekende postzakken van de
P.T.T. werden gestikt. tof g werk en
omdat hij ooit iets aan zijn longen had
gehad werd hij al snel overgeplaatst
naar de afdeling elektronica.
Marc leerde solderen en moest
steeds twee dingetjes aan elkaar
vast maken. In het begin was
dat leuk omdat hij nog nooit
gesoldeerd had maar na een
paar honderd keer was de
lol er wel af. Hij was vol lof
over de wijze waarop door de
sociale dienst voor zijn vrouw
was gezorgd, die overigens trouw
op hem had gewacht. In de tijd
dat hij weg was had ze eindelijk geen
geldzorgen. Daarvoor natuurlijk wel
omdat hij zijn salaris in Duindigt stak
en niet in het huishouden. De ‘winst’
die hij ons de eerste maal uitkeerde
betaalde hij gewoon uit eigen zak, om
de schijn op te houden. De verrassing
kwam op het eind. anwege een of
ander vorstelijk jubileum had hij ook
nog twee maanden gratie gekregen.
Toen hij vrij kwam werd hij door de
reclassering opgevangen. Hij kreeg
werk bij het Ministerie van erkeer
en aterstaat en zat in zijn proeftijd
in een hokje langs een drukke weg
het voorbijkomende verkeer te tellen.
Na drie maanden kreeg hij een vaste
aanstelling op een bureau en werd
ingeschaald als Administratief Ambtenaar C1. Met deze rang ging hij het
gros van zijn oude collega’s voorbij.
Toen ik op de ecretarie verslag uitbracht over mijn ontmoeting met Marc
verzuchtte een van die collega’s dan
ook: “valt er hier nog wat te jatten, ik
wil ook wel eens bevorderd worden!”

eo Meershoek 8

l.meershoek ziggo.nl
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Dagelijks
geopend van
11.00 tot 22.00 uur

Live Music van
donderdag t/m
zondag

Een verﬁjnd
Oosters Specialiteiten Restaurant
De sfeer in restaurant De Chinese Muur is onmiskenbaar Aziatisch. Alleen al de symbolische brug over de
goudvissenvijver in de entreehal lijkt een overstap
van west naar oost. Door de inrichting met zijn vele
antieke boeddhabeelden, het houtsnijwerk en de
schilderingen die overal in het restaurant te vinden
zijn, wordt de typische sfeer van Oosterse gastvrijheid gecreëerd. Onze creatieve meesterkoks kunnen
niet alleen de meest verfijnde gerechten bereiden uit
o.a. Szechuan, Peking, Canton, Mongolië, Japan en
Indonesië, maar deze ook moeiteloos en nagenoeg
oneindig combineren. De Oosterse keuken biedt immers een enorme verscheidenheid aan smaken. Sinds
jaar en dag vinden mensen in grote getale hun weg
naar De Chinese Muur, idyllisch gelegen aan De Vliet,
de waterdag die tweeduizend jaar geleden door de
Romeinen werd gegraven, niet ver van het centrum
van Den Haag. Zij beschikt over een meer dan ruime
restaurantruimte. Er is plaats voor zeker 350 mensen
en, ook niet belangrijk, er is ruim voldoende, gratis
parkeergelegenheid. Maar toch is reserveren, zeker
in het weekenden op de feestdagen, nodig teneinde
teleurstelling te voorkomen.
• Accomodatie tot 350 pers.
• Zakenlunches en –diners
• Diner-dansant
• A la carte
• Ruime parkeergelegenheid
• Recepties, bruiloften,
feesten en verjaardagen
• Catering Party services
• Tevens afhalen mogelijk

eerstvolgende
openhuis:

Zaterdag5juni2010
Van10.00tot17.00uur
StadhuisvanDenHaag

Grand Buffet onbeperkt genieten
Het Grand Buffet is nu al legendarisch vanwege
de enorme keuze. Er is een Soepbar en zijn verschillende buffetten zoals een Salade buffet, Horse d’oeuvre
buffet, Orientaals warm buffet (Chinese, Indische en
Thaise keuken), het grill buffet en niet te vergeten het
Japanse Tikpanyaki buffet. Ook is er genoeg keuze
voor de vegetariërs. Zo is er een keur aan groentegerechten. Zijn er vegetarische loempia’s en heeft
De Chinese Muur uiteraard de pisang goreng (ofwel
gebakken banaan) het vegetarisch Oosterse gerecht
bij uitstek. De vele visliefhebbers weten sedert jaren
de weg naar De Chinese Muur te vinden met zijn uitstekende viskaart onder andere: zeebaars, krabsalade,
gerookte zalm, mosselen en gamba’s te vinden zijn.
Maandag t/m donderdag
Volwassenen € 16,50
Kinderen tot 12 jaar € 8,50
65+ (niet op feestdagen) € 15,00
Van 18.00 – 21.00 uur
Vrijdag t/m zondag
Volwassenen € 19,50
Kinderen tot 12 jaar € 10,50
65+ (niet op feestdagen) € 17,50
Van 17.00 – 22.00 uur

Jan Thijsenweg 16
2495 AH Den Haag
Telefoon: 070 - 399 27 76 /
070 - 399 82 26
Fax 070 - 319 12 88
www.chinesemuurdenhaag.nl
(Drievliet nabij Ypenburg en Leidschenveen)

Afhalen is ook mogelijk!

nog

enkeler
tehuu

openhuishetatrium
21vrijesectorwoningen

Staatunogmiddeninhetleven,maarkijktuwelnaardetoekomst?Wonenuwkinderenenkleinkinderenin
DenHaagZuidwestenwiltuindebuurtwonen?DaniswoneninHetAtriumietsvooru.HetAtriumiseen
nieuwwoongebouwaandeHermelijnradeinDenHaagZuidwest.HierbouwtVestiaDenHaagZuid-West
57levensloopbestendigehuurwoningenvoormensenvan55jaarenouder.Daarvanzijn21woningenbedoeld
voordevrijesector.
dewoningen

VestiaDenHaagZuid-WestverhuurtinHetAtrium21vrijesectorhuur
woningenendaarnaastnog36socialehuurwoningen,dieinmiddelszijn
verhuurd.Debrutovloeroppervlaktenvandewoningenzijn90m2tot102m2.
Dehuurprijsvoordevrijesectoris€701,-(excl.servicekostená€61,-).
Huurtoeslagisnietmogelijkvoordezewoningen.Elkappartementis
voorzienvanvloerverwarming.Dewoningenwordenstandaardzeer
compleetopgeleverd.Naasteenuitgebreidekeukenopstelling,voorzienvan
kookplaatenwasemkapisereentweedetoiletensomseenligbadinde
woningaanwezig.

Ondervoorbehoudvanwijzigingen.

agendaopenhuis

11junivan9.00tot12.00uur
26junivan10.00tot13.00uur
Opzaterdag5junizijnwijvan10.00tot17.00metprojectinformatiete
vindenopde55-plusBeursinhetStadhuisvanDenHaag.Komtuook?

meerinformatie

BentugeïnteresseerdineenwoninginHetAtrium?Bel(070)3215353
envraagnaarAngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkomdaneen
keernaareenvanonzeOpenHuisdagen.

Bentuopzoeknaareennieuwewoning?KomdaneenkeernaaronsOpenHuis!
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at vindt de Haagse 55-plusser belangrijk
op het gebied van informatie? CIPO is er
razend benieuwd naar. Op welke wijze
wordt u het liefst ge nformeerd over wonen,
zorg, welzijn, nanci n, vervoer, educatie
en vrijetijdsbesteding, en hoe vaak? aarop
moet het accent liggen? En wat vindt u van
de nieuwe media?
Om dit te peilen, heeft CIPO een en u te
opgezet. w informatie is belangrijk voor
ons en voor de manier waarop wij en anderen u informeren. Op de lange termijn is
uw eigen informatie dus ook weer belangrijk
voor uzelf! Meedoen? Kijk op www.cipo.org
en klik op de banner. Heb u nog geen computer of internet? Kom dan naar de Haagse 55
Dag op 5 juni in het tadhuis, maak kennis
met de mogelijkheden en laat u overtuigen!

N
Inburgeraars in onze stad krijgen lessen in de
Nederlandse taal. Daarnaast is het voor hen
belangrijk om daarmee ook in de dagelijkse
praktijk te oefenen. Alleen heeft niet iedere
inburgeraar Nederlandse contacten! Het
ouderenwerk van
R elzijn wil hen
daarom via het project ‘Maatje voor maatje’
samenbrengen met oosduinse 55-plussers.
Die ondersteunen de inburgeraars bij het
wegwijs worden in de Nederlandse taal en
samenleving. Dat gebeurt door wekelijks met
elkaar af te spreken, voor een uitje of gewoon
een kopje kof e. Hebt u interesse om ook
‘Maatje voor maatje’ te worden? Neem dan
contact op met Joannemie van Dijk, tel. 070
7 60 01 of e-mail joannemie.vandijk
voorwelzijn.nl.

T
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Op 8 en juni gaan er twee cursussen ‘ an
Zilver naar Actief oud’ van start, voor
55 ’ers die nieuwe kansen en mogelijkheden
zoeken, die hun talenten en kwaliteiten willen her ontdekken en die iets voor anderen
willen betekenen. Met inspirerende oefeningen inventariseert u uw kracht. maakt een
concreet actieplan en na 2 maanden volgt een
terugkombijeenkomst.
De cursus is een product van HO , Promotie
Haags rijwilligerswerk. anaf 8 juni: in
samenwerking met
R elzijn in Buurtcentrum de ijsterbes, ijsterbesstraat 61, op
vier dinsdagochtenden van 10.00 tot 12. 0
uur. En vanaf juni: in samenwerking met
’t Klokhuis, op vier woensdagochtenden van
. 0 tot 12.00 uur.
Deelname is gratis, maar u verbindt zich
eraan na a oop ‘iets’ te gaan doen met uw
talenten. HO helpt u daar natuurlijk verder
bij! Aanmelden v r 4 juni bij de ijsterbes,
tel. 070 60 02 7, of bij Moni ue Rambharse van HO , tel. 070 02 44 8 .
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Met de ii spelen?
oor het eerst van uw
leven zumbadansen?
Dieuwertje Blok in het echt zien?
In een rolstoel leren rijden?
Meedoen aan een theeceremonie?
Tijdelijk blind zijn?
eren twitteren?
Het kan allemaal op de Haagse 55
Dag! Op 5 juni is er van 11.00 tot
17.00 uur van alles te beleven in het
Atrium van het tadhuis. Dit jaar is
er bijvoorbeeld een Interactief Plein.
Daar kunt u kennismaken met computers en andere moderne zaken...
I
Het ‘hart’ van de 55 Dag is ook dit
jaar de grote informatiemarkt. Daar
presenteren zich tal van regionale en
landelijke organisaties op het gebied
van zorg, welzijn, nanci n en vrije
tijd. oorts kunt u pp een van de
‘boulevards’ eromheen uw gezond-

D

D

heid laten checken, uw bloeddruk
en vetpercentage laten meten en uw
evenwicht en gezichtsvermogen
testen. Er is ook een di tist die u kunt
raadplegen over gezond eten. En u
kunt uzelf opgeven voor een heerlijke
stoel- of voetre exiemassage.
B
De Haagse 55 Dag staat dit jaar
vooral in het teken van belevingsactiviteiten. In de Bartiméus
Belevingstent kunt u bijvoorbeeld
ervaren hoe het is om niets te kunnen
zien en te moeten leven met een
visuele beperking. Elders kunt u een
theeceremonie in de stijl van Duizend
en Eén Nacht meemaken of een
korte cursus rolstoelrijden volgen.
En u mag vooral het Interactief Plein
niet overslaan! CIPO laat u daar
kennismaken met moderne media
en activiteiten. kunt er de games
spelen van de Nintendo ii en het
ony Play tation, voelen aan de ov-

- De aagse

chipkaart en de nieuwe ‘social media’
leren kennen. Professionals maken u
wegwijs in Twitter, Hyves en kype.
De 55 Dag gaat digitaal!

Beetje moe van al dat spektakel? Pak
een stoel bij het podium! Dieuwertje
Blok presenteert de hele dag een
gevarieerd programma vol spel, muziek, het smartlappenkoor Er welt een
traan, modeshows, een thé-dansant en

A

Dag in volle actie -

zumbadansen. Inclusief een speciale
live-uitzending van het populaire
Radio est-programma ‘Ik Hou van
Holland’, met Nederlandstalige muziek en een speciale gast. Onderweg
kunt u ook de bak ets van de Haagse
campagne ‘Een frisse blik op alcohol’
tegenkomen en een informatiebus
van Omroep est. En natuurlijk
wordt er her en der voor een hapje en
een drankje gezorgd!

RAA

T
J
Tentoonstelling over Joodse kinderen: het Joods Kindermonument, de
joodse lagere school Bezemstraat ,
het Joods yceum ischerstraat en
het joodse weeshuis Pletterijstraat ;
alsmede een diapresentatie over Den
Haag in de Tweede ereldoorlog.
Haags emeentearchief, in het tadhuis, pui 70, tel. 070 5 70 42.

- De letterijstraat, waar het
oodse weeshuis was -

W
SO
OC-café over mantelzorg met
sprekers en debat. Christus Triumfatorkerk hoek aan van NieuwOost-Indi /Juliana van tolberglaan ,
14.00 uur, toegang gratis.
D
A
Alzheimer Café Den Haag: ‘ at
als het thuis niet meer gaat?’ at is
dagbehandeling? anneer is opname
in het verpleeghuis nodig? Hoe
kiest u voor een verpleeghuis? at
betekent een opname voor de pati nt
en diens familie? Het Nutshuis,
Riviervismarkt 5 t/o de rote Kerk ,
Den Haag, zaal open 1 .00 uur,
programma 1 . 0-21. 0 uur, toegang
gratis en zonder aanmelding vooraf.
Meer informatie bij CIPO, tel. 070
64 8 18.
D
W
MEE-café met als thema ‘ onen
met een beperking’. Tijdens het
MEE-café kunnen mensen met een
beperking, betrokkenen en ge n-

teresseerden met elkaar in contact
komen, ervaringen uitwisselen en
vragen stellen rond een thema. Ervaringsdeskundigen zullen vertellen
over wonen met een beperking: de
mogelijkheden, zelfstandig wonen
met begeleiding en woningaanpassingen. ijkcentrum Bouwlust,
Eekhoornrade 215, 20.00-22.00 uur.
Opgave vooraf niet nodig, toegang
gratis. Informatie: ietske de Kat of
Annemieke van den Berg, tel. 070
12 1 2 , dekat meezhn.nl of
a.vandenberg meezhn.nl.
W
D
55
tart danscursus voor beginners van
55 jaar en ouder bij Dansstudio Résidance. essen in een rustig tempo
en met veel herhaling en oefening.
De gezelligheid staat voorop, maar u
leert tegelijkertijd wel goed dansen.
Dansstudio Résidance Dorany, aan
van Meerdervoort 227, 1 .00-20.00
uur. 10 lessen, het eerste deel v r de
zomervakantie in juni en het tweede
deel in augustus en september. Deelnamekosten 75,-. Informatie: tel.
070 8 8 85.

ET I O
Z
E

Niet ieder verzorgingshuis zal bij haar
passen. Het is belangrijk een weloverwogen keuze te maken en daar zijn ook
hulpmiddelen voor. In principe kunt u elk
verzorgingshuis een bezoekje brengen
om de sfeer te proeven; er zijn zelfs open
dagen. erzorgingshuizen die u wilt
bezoeken, kunt u bellen om een afspraak
te maken. CIPO heeft een overzicht van
alle verzorgingshuizen in Den Haag en
omgeving; en een formulier dat u kan
helpen bij het maken van een keuze. De
Nederlandse Pati nten Consumenten
ederatie is onlangs een website gestart
waarop meningen en ervaringen omtrent
bijna alle verzorgingshuizen staan: http://
uwmeningonzezorg.consumentendezorg.nl
Hebt u ook een vraag?
Schrijf, bel of mail CIPO:
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.
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Het meeste komt natuurlijk uit mijn
eigen herinnering dus kan het zijn dat
niet alles helemaal klopt. Mochten
er mensen zijn die er iets aan toe te
voegen of te wijzigen hebben dan
hoor ik dat graag. Het begon allemaal
in mei 1 26 toen de heer J.P. Jacob
de Bruin het clubhuis De Mussen oprichtte. Hij kon het clubhuis
oprichten door de nanci le bijdragen
van de beter gesitueerde Hagenaars.
Meester de Bruin was in de childerswijk een legendarisch guur die
zich met hart en ziel inzette voor zijn
jeugd. Het eerste clubhuis zat aan de
Bleekerslaan, een zijstraatje dat van de
Prinsengracht naar het esteinde liep.
In de olkskrant van 2005 staat in een
artikel over het Clubhuis De Mussen
een citaat van Meester de Bruin “De
kranten schreven over een verdwaasde
idealist. Met dat vullis was niets te beginnen. Maar ik heb dat vullis de naam
van De Mussen gegeven. Ze kregen
mij niet klein” De vereniging groeide
dankzij 1500 leden van de gegoede
burgerij, daarvoor alsnog dank! Het
clubhuis was toen alleen toegankelijk
voor Jongens en jonge mannen. ater
werden er ook meisjes en jonge dames
op het clubhuis toegelaten.

D
De volgende locatie was in de van
Dijckstraat en later werd het clubhuis
verhuisd naar een oud schoolgebouw
in de Rijswijksestraat. In 1 61 waren
er zelfs locaties, De Rijswijksestraat,
Hoefkade en de Hekkelaan. Toen
kwam de naam “ ereniging voor de
Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen”
ater kwam er ook een stichting onder
die naam. Nadat het Clubhuis door
brand werd verwoest kon het tijdelijk
in de Zuiderkerk op de hoek van de
Hoefkade en de alckstraat ondergebracht worden. In 1 82 kon men het
nieuwe gebouw op de Hoefkade en
de Rijswijksestraat in gebruik nemen.

Meester de Bruin was een kei in het
overtuigen van bedrijven en welgestelde particulieren van zijn goede resultaten die hij bereikte met zijn Mussenjeugd. In 1 7 wist hij met vele
donaties van de leden en donateurs een
boerenbedrijf in Otterlo te kopen waar
later het zo bekende en geliefde Mussennest zou komen. Hier in dit kamp
zijn honderden zo niet duizenden jongeren en ouderen op vakantie geweest.
Eerst ging dat in oude legertenten.
ater werd er een kamphuis en slaapzalen bij gebouwd. Meester Jacob
de Bruin werd onderscheiden in de
Orde van Oranje Nassau en ontving de
Albert chweitzerprijs. In 1 68 is hij
gestopt met zijn werk voor De Mussen
maar hij bleef tot zijn overlijden in
1 78 betrokken bij zijn Clubhuis De
Mussen. Het stokje werd overgenomen
door zijn schoonzoon Dhr. chuurman
die daarvoor de eiding had over het
clubhuis in de Hekkelaan. Toen wij
in 1 5 verhuisden naar de alckstraat kwam ik in aanraking met het
Clubhuis De Mussen in de Rijswijksestraat. Het clubhuis was gevestigd in
een oud school gebouw. Meester De
Bruin zwaaide daar de scepter en hij
duldde geen tegenspraak. Dat kon ook
niet in deze buurt want het merendeel
van de jeugd in deze buurt was gebaat
bij optreden met harde hand. Meester
de Bruin heeft het clubhuis in 1 26 opgericht, de naam De Mussen ontstond
doordat de jeugd die hier kwam de
kruimels van de beter gesitueerde Hagenaars kregen. Meester de Bruin was
eigenlijk een moderne Robin Hood,
hij stal wel niet maar hij gebruikte de
kruimels die hij van de rijken bietste
om zijn jeugd toch nog een goede
toekomst te bieden. Meester de Bruin
heeft menig boef e uit de handen van
justitie weten te houden. Hij zette ze
gewoon aan het werk in zijn Clubhuis
De Mussen zodat ze geen rare zaken
konden uithalen. Het clubhuis was

- n
verkocht de irma ottelo N
. kisten oca ola. Meester de ruin mocht daarom
een che ue van .
, in ontvanst nemen. De man met de envelop in de hand is . . . urn e, de
penningmeester van De Mussen die in
is overleden. Als er iemand is die weet wie die andere twee
heren zijn hoor ik het graag. ie mijn e-mailadres aan het eind van dit artikel. -

open van half 5 tot half zeven voor de
jongeren tot 15 jaar en van half 8 tot
half 10 voor de ouderen. Als het tegen
half 5 liep rende je naar de Rijswijksestraat om maar vooral op tijd te zijn
want je wilde geen minuut missen.
Het was ook van belang dat je op tijd
in de timmerzaal was want dan had je
natuurlijk het beste gereedschap.

S
B
Je stond vaak al voor half 5 voor
de deur tot dat je er in mocht en dat
was geen seconde eerder. Als je wat
uitgevreten had mocht je er niet in van
de portier. De portier was Benno die
erg streng maar oh zo angstig werd
als je tegen hem begon te schreeuwen.
Als je binnenkwam liep je recht op
het trappenhuis af waaronder zich het
vroegere conci rge kamertje bevond.
In dit kamertje hield Meester de Bruin
nu domicilie. Boven de deur van dat
kamertje hing een grote schoolbel, die
bel had een grote aantrekkingskracht
want menigeen kon het niet laten om
daar eens ink aan te rammelen wat
een hels kabaal veroorzaakte. Diegene
had er al snel spijt van want meestal
kwam Meester de Bruin uit zijn
kamertje stormen en gooide hij zijn
gigantische sleutelbos achter je aan, en
hij kon goed mikken want meestal was
het raak. Er waren diverse Meesters
aan het clubhuis verbonden die een
dagtaak vervulden, voor zover ik mij
kan herenneren waren dat Noordeloos,
Haspel, chuurman, Boelie, Berend,
Berrie Ponsen, icky, en Appie Tyke.
Als je links de gang in ging had je de
timmerzaal met 2 meesters die je de
jne kneepjes van het timmerwerk
bijbrachten, het was Meester Noordeloos en Meester chuurman. In de
timmerzaal stond altijd een potje lijm
te pruttelen wat altijd een geur van
lijm verspreidde, het was zo’n aparte
lucht, wanneer ik het nu wel eens ruik
ben ik gelijk weer in de timmerzaal
van Meester Noordeloos. Je kon in die
timmerzaal allerlei dingen maken door
guurzagen of ander timmerwerk.
Je mocht het pas in elkaar zetten als
Meester Noordeloos het had goedgekeurd. En dat ging echt niet zomaar
hoor, je werd regelmatig teruggestuurd
naar de werkbank omdat je nog eindeloos moest schuren en schaven aan je
werkstuk, je mocht het alleen in elkaar
zetten als het perfect was. De materialen die we daar gebruikten kwamen
meestal van bedrijven of andere
sponsors die het clubhuis een warm
hart toedroegen. In de timmerzaal
werd van alles gemaakt zoals poppenhuizen, autootjes, hobbelpaarden en
alle soorten speelgoed dat er van hout
gemaakt kon worden. Als het werkstuk
klaar was kon je er mee naar boven,
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De mooiste tijd was de zomer, dan

- rots laat Meester de ruin de resultaten zien -

daar was de schilderzaal waar Boelie
de scepter zwaaide. Ook daar kon je
weer eindeloos schuren voordat er, na
goedkeuring van Boelie, een lik verf
op kwam. Je kon ook kiezen voor
alleen timmeren zodat
je werkstuk
op in de schilderzaal door
iemand werd
afgemaakt
die schilderen
weer leuk vond.
Kortom je werd
vrijgelaten om
te doen waar je
zin in had. Alleen
lanterfanten op
de gang werd
niet getolereerd
en van de ene naar
de andere zaal ook niet. Het gemaakte
speelgoed werd twee keer per jaar
tentoongesteld en verkocht. an de
opbrengst werden dan weer materialen en gereedschap gekocht zodat het
altijd weer terug kwam bij de jeugd.
Mijn broer maakte in die tijd heel vaak
woonwagens die gretig aftrek vonden
bij de woonwagenbewoners die in de
buurt woonden.

Achter in de gang had je de gymzaal, hier was icky de baas met nog
iemand waar ik de naam niet van
weet. icky was een ransman en
gaf behoorlijk streng gymles zodat je
daar bijna nooit 2 uur achtereen bleef.
ater kwam Appie Tyke er nog bij,
die gaf boksles en ook worstelen wat
in deze buurt aardig gewild was dus
Appie had het hartstikke druk. Appie
is ook nog een keer in de jaren 60 in
het nieuws geweest wegens een moord
in de Plaspoelpolder. De moord bleek
achteraf een 1 aprilgrap te zijn. Er was
een lijk gevonden die helemaal onder
het kippenbloed zat. Deze zaak heeft
nog voor heel wat ophef gezorgd.
Maar goed, Appie bleef toch boksles
geven op het Clubhuis De Mussen.
Als je bij de ingang linksaf ging had je
de metaalzaal, wie daar Meester was

weet ik niet meer, ik weet wel dat
daar op een gegeven moment een
Kever met brilletje werd om
gebouwd door er een grote achter-

- Alles staat mooi opgesteld -

- interklaastentoonstelling

-

ruit in te zetten. Ze wisten toen nog
echt niet waar ze mee bezig waren. De
volgende zaal was de speelzaal, ook
daar was altijd een Meester aanwezig
maar dat wisselde volgens mij nogal.
Je kon daar kaarten, sjoelen, dammen
en diverse andere spelletjes. Nelis
Caffa was daar vaak aanwezig om te
dammen. Nelis was blind en had damstenen met punaises erop zodat hij kon
voelen wat wit en zwart was. Je hoefde echt geen steen te verzetten want
dan kreeg je een tik met zijn stok, daar
was Nelis niet moeilijk mee. Nelis is
later meerdere keren Nederlands Kampioen geworden. Tot slot had je boven
nog een biljartzaal. Het biljart dat daar
stond mocht eigenlijk de naam biljart
niet dragen maar Berend was zeer
zuinig op zijn biljart en dulde geen
dolpartijen als je aan het biljarten was.
Berend leidde alles in goede banen
zodat iedereen aan de beurt kwam om
te spelen. Omdat Berend gevoelig was
voor kattenkwaad werd er vooral bij
hem vaak het een en ander uitgehaald.
e hadden eens een pakje surogaatsigaartjes gevonden uit de oorlog die
we een voor een aanstaken en onder
het biljart verstopten. Berend was dan
als een bezetene aan het zoeken waar
het vandaan kwam en wie het ge ikt
had. Hij ging dan geheid naar Meester
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de Bruin en het ergste wat je dan kon
overkomen was dat je een paar dagen
niet in Clubhuis mocht komen. Je stond
dan natuurlijk gewoon voor de deur
maar Benno de portier was onverbiddelijk, je kwam er niet in. Telkens als de
deur openging keek je de gang in met
de hoop dat Meester de Bruin daar liep
en je zag staan, vaak kreeg Benno dan
toch opdracht om je alsnog toe te laten.
Meester de Bruin was streng maar
rechtvaardig.

N
O
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begonnen de zomerkampen weer in het
Mussennest in Otterlo.
Het was altijd een drukte van jewelste
in de Rijswijksestraat waar de bussen
van Pasteur en de vrachtwagen van
emmink klaar stonden om de eerste
jeugd naar Otterlo te brengen. Alle bagage ging in de vrachtwagen waar ook
de benodigde etenswaren werden in
geladen. De jeugd nam afscheid van de
ouders en namen allemaal plaats in de
bus, dat ging niet zonder slag of stoot
want iedereen wilde bij het raampje
zitten. Als alles zat kon de bus eindelijk
vertrekken richting Otterlo. Eindelijk
waren we in het kamp aangekomen
waar de slaaptenten al klaar stonden en
iedereen zijn plekje had gevonden. In
de tenten stonden stapelbedden waar
je elke avond naar moest kijken of ze
niet op scherp stonden. ervolgens
was het van sommigen ook een hobby
om van alles in je bed te verstoppen
zoals brandnetels, grind en andere
ongeregeldheden. Op het kamp hing de
gehele dag een heerlijke lucht van eten
koken. Heit, Tante Nel en Mevrouw
Kruseman waren de gehele dag bezig
om voor deze hongerige jeugd het eten
te bereiden. Tante Nel was de vrouw
van Meester Haspel. Er stonden buiten
enorme kookketels waar gigantische
bergen aardappels en groenten in werden gekookt. Je was de hele dag druk
bezig met allerlei spellen of je ging
mee met een dagwandeling naar de eluwe, dus je barste altijd van de honger.
De dag begon altijd erg vroeg en de
tafels voor het ontbijt waren al gedekt.
Bij mooi weer was dat altijd in de
buitenlucht. e begonnen de dag altijd
met griesmeelpap wat er prima in ging
natuurlijk, daarbij nog een paar boterhammen en je kon er weer even tegen.

Dan werden de rugtassen klaargemaakt
voor de wandeling naar de Hoge
eluwe en de Planken ambuis. De
rugtassen zaten vol brood en limonadesiroop. Die tassen werden om beurten
gedragen. Het waren altijd stevige wandelingen en als je op de eluwe was
aangekomen gaf Meester de Bruin het
teken dat we aan de kant mochten gaan
zitten en werd het brood uitgedeeld. e
zochten altijd een plek bij een pomp
zodat we de limonadesiroop konden
aanmaken. plastic bekertjes bestonden
nog niet dus moesten we het doen met
de paar kopjes die aanwezig waren,
om de beurt drinken dus. Menigeen deed zich nog
tegoed aan de pomp
want het kon wel even
duren voordat je weer
wat te drinken kreeg.
Het waren partaanse
wandeltochten hoor in
die tijd. Het voordeel
van deze “ unch” was
het leegmaken van de
rugtassen wat een altijd
een heel gesjouw was. De
dag vloog om tijdens zo’n
wandeling en als je terugkwam op het kamp kreeg je
weer honger als je de kooklucht uit de
veldkeuken op snoof. Op een van deze
wandeltochten werden we overvallen
door een ontzettend noodweer met
zware plensbuien en onweer. Bij dit
onweer is er een zeer ernstig ongeluk
gebeurt. Meester Haspel is tijdens het
omlaag houden van een hekje door de
bliksem getroffen en ter plaatse overleden. Dit ongeval heeft natuurlijk jaren
op het plezier van deze tochten gedrukt.
Dit is ook weer een mooie gelegenheid
om daar nog eens bij stil te staan.

Als je geluk had kreeg je van thuis wat
geld mee om wat te kopen. Elke dag
ging op een bepaald uur het winkeltje
open dat op het kamp aanwezig was. Je
kon daar wat snoep en een esje limonade kopen. Als het winkeltje openging
stond er altijd al een lange rij. Buiten
werd er van alles door de vrijwilligers
gedaan om je bezig te houden tot etenstijd. Na het eten werd er weer gespeeld
totdat het wat donker werd en Meester
de Bruin iedereen in het boerderijtje
riep waar hij zijn fantastische verhalen
ging vertellen. Het vertelde van stropers en wilde zwijnen die hier in grote
getalen voorkwamen en iedereen hing
aan zijn lippen tijdens deze verhalen.
Op een keer ging hij even naar buiten
en kwam, na veel gestommel, met een
gebroken bril en verfomfaaide kleding
weer binnen. Hij zei dat hij Teun de
troper was tegen gekomen die op het
kamp rondsloop en hem na wat handgemeen van het kamp had gedonderd.
Deze verhalen hadden zo’n enorme
indruk op ons gemaakt dat je het wel
uit je hoofd liet om ’s avonds buiten
je slaaptent te komen. En dat was nou
precies zijn bedoeling. Na zo’n hele

dag buiten met zo’n stevige wandeling
en een angstaanjagend verhaal van
Meester de Bruin sliep je natuurlijk als
een roos en was je ’s morgens na het
wassen bij de koude pomp weer zo fris
als een hoentje en was je weer klaar
voor de griesmeelpap en de boterhammen en weer een hele spannende dag.
Ook gebeurde het vaak dat Meester
de Bruin na het avondeten vroeg of er
iemand zin had in een nachtwandeling
om naar wilde zwijnen te zoeken. Bijna
iedereen ging daar natuurlijk graag met
mee dus wachten we met spanning tot
het wat donkerder was geworden. Eerst
ging Meester de Bruin vertellen hoe je
je moest gedragen op een avondwandeling. Je moest muisstil zijn en erg goed
uitkijken waar je liep. Deze wandelingen waren zeer spannend want als er
maar iemand op een takje trapte was
het raak, Meester de Bruin draaide zich
om en keek je met een blik aan waar je
met recht bang van werd, later wist hij
je toch op een of andere manier weer
op je gemak te stellen zodat je er geen
trauma aan overhield. Het volgende
verhaal heb ik in een andere artikel
al geschreven maar ik vind dat het
in dit verhaal niet mag ontbreken. Ik
kan gelijk van de gelegenheid gebruik
maken om de naam Rijk Richard
roenstege te verbeteren en melden
dat hij mij heeft verzekerd dat het
verhaal 100% waar is. Het was op zo’n
nachtwandeling dat Meester de Bruin
en Noordeloos er achter kwamen dat
we een jongen misten. Na telling en
namen noemen bleek Rijk roenstege
er niet meer bij te zijn. Na even zoeken
zonder resultaat werd besloten dat
de leiding ons eerst naar het kamp te
brengen om met meer leiding de zoektocht naar Rik voort te zetten. Al het
roepen en zoeken had geen resultaat en
Rijk werd niet gevonden. Pas toen het
licht was en hij zijn leiders herkenden
durfde Rijk antwoord te geven vanuit
een boom. Hij vertelde dat Hij ergens
van geschrokken was en in de boom
was geklommen. ervolgens heeft hij
wel horen roepen maar hij durfde geen
antwoord te geven omdat hij dacht dat
het stropers waren. Het was natuurlijk
een hachelijk avontuur waar Rijk nog
jaren op aangesproken werd.

De kampen gingen uiteraard op leeftijd
zodat ik nooit tegelijk met mijn broers
in Otterlo zat. Een keer is dat echter
wel gebeurt want toen wij met de bus
in de Rijswijksestraat terug kwamen
stonden mijn broers klaar om te
vertrekken. Toen mijn vader vroeg of
ik nog een keer wilde meegaan hoefde
ik er geen seconde over na te denken.
Mijn vader vroeg aan Meester de
Bruin of er nog plek was en nadat hij
. 6,00 had betaald mocht ik instappen met dezelfde bagage waar ik mee
teruggekomen was. Het kamp kostte
in die tijd . 6,00 voor tien dagen,
dat was wel veel geld maar toch ook
weer niet natuurlijk. Het ging er in

- as aan het schuren
-

die kampen heel anders aan toe dan
bij de jongeren. Ook daar had je de
nachtwandelingen en angstige verhalen
in het boerderijtje maar daar werd heel
anders op gereageerd door de oudere
jeugd. En het was ook leuk dat Heit ‘s
avonds voor het slapen gaan nog even
heerlijke eitjes ging bakken. Op zondag
was het altijd ouderdag. De ouders
mochten dan op eigen gelegenheid naar
het kamp komen om te zien hoe de
kinderen zich vermaakten in dit prachtige gebied. oor de ouderdag was
altijd veel belangstelling en Meester
de Bruin kon het niet laten om op deze
dagen weer zijn gebruikelijke donaties
te verzamelen. ij zijn nog jaren met
volle tevredenheid deze kampen mee
geweest.

Het clubhuis De Mussen is meerdere
malen door brand getroffen, eerst
brandde het gebouw in de Rijswijksestraat gedeeltelijk uit waarna
zij tijdelijk in de Zuiderkerk in de
alckstraat zijn onder gebracht. Terwijl
met de nieuwbouw op de Hoefkade
bezig was brandde ook deze locatie
volledig uit. aar het Clubhuis toen
is ondergebracht weet ik niet precies.
Ik weet wel dat er nog een Clubhuis
De Mussen in de Hekkelaan was. Ik
ben daar wel eens geweest maar weet
daar toch niet zoveel van, het Clubhuis
werd geleid door Dhr. chuurman, een

schoonzoon van Meester de Bruin. De
Hekkelaan was maar een klein straatje
en ook daar zat het clubhuis in een oud
schoolgebouw. Dit clubhuis voorzag in
deze buurt in een zeer grote behoefte
en was dan ook zeer druk bezet. In
mijn beleving was het niet zo groot als
de Rijswijksestraat maar vonden ook
hier diverse activiteiten plaats. Zo rond
1 65 kon je in de dependance aan de
Hoefkade op zaterdagavond dansen op
muziek van een van de vele Haagse
Bandjes. Bekende bandjes waren toen
The ancers, The Nits en de Beatnicks
die regelmatig in ons zaaltje speelden.
e moesten het zelf bedruipen want
Meester de Bruin besteedde er geen tijd
aan. im ingerling, Theo Zwaan en
ik zelf zorgden dat er drankjes waren
alcoholvrij en bemanden om beurten
de bar. In dit zaaltje heb ik ook mijn
vrouw leren kennen en naarmate je wat
ouder wordt verwaterde het contact met
het clubhuis. Ik ben er trots op dat ik
deel heb uitgemaakt van het Clubhuis
de Mussen en dat het Clubhuis De
Mussen er heden ten dage nog steeds
is. Ook ben ik trots dat de gemeente
Den Haag op de plek waar zijn Clubhuis De Mussen heeft gestaan een plein
heeft aangelegd en dat naar hem heeft
vernoemd, het Meester de Bruinplein!

Jan Kaffa
ka a

- rand verwoest de uiderkerk in

@kpnplanet.nl

-
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Wonen aan het strand....
Appartementen incl.: bergruimte, recreatiezaal, alarmeringssysteem,
balkon of terras, privé parkeerterrein, garage (optioneel) .

Serviceflat Hagheduyn hd

Serviceflat Hagheduyn

OPEN-HUIS

Serviceflat Hagheduyn is een kleinschalige serviceflat met de duinen en
het strand op 200 meter afstand. Een
winkelcentrum, tennisbaan, golfbaan en het openbaar
vervoer in de directe nabijheid geven deze serviceflat dat
unieke wat u in Nederland zelden treft.

Binnenkort organiseren wij een “open huis”!
kijk voor de datum op onze website:

Voor meer informatie: Tel. 070 323 37 20

www.serviceflathagheduyn.nl

Kunstgebitten specialist

Hotel “De Lochemse Berg”
•
•
•
•
•
•

Meer
informatie?
070 - 325 58 59

Klikprothese uit basisverzekering
Onbezorgd functioneren
Weer normaal kunnen lachen, eten en pijnvrij
Een gratis consult
Eventueel GRATIS halen & brengen
Tandarts heeft nog plaats voor nieuwe patiënten

GRATIS
Klikgebit

www.multidental.nl

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet
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
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

Model Calvino
Dit schitterende bankstel is uitgevoerd met binnenvering en
leverbaar in alle soorten stof en leder.

Als 2.5 zits + twee fauteuil
in getoonde stof voor

€ 2995.-

Ook leverbaar als 3 zitter.

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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t Haags Not h estival bestaat sinds
2007 en telt ieder jaar meer enthousiaste deelnemers n bezoekers. Naast
de drum- en brassbands en harmonie-

en fanfareorkesten die vanaf het begin
deel uitmaken van het estival, treden
nu ook symfonie- en accordeonorkesten op. En swing- en jazzensembles,

- jaak ral stelt Grandioso on Anima voor aan het publiek,
tijdens de editie van het festival in
.-

latin brassbands, folkgroepen, koren,
Turkse, Marokkaanse, Hawaiian en
Afrikaanse musici, en nog veel meer.
Het estival heeft een doorlopend
programma op zes buitenpodia en twee
binnenpodia. Daarnaast trekken drumbands door de binnenstad en nemen
het publiek mee richting rote Kerk.
Het thema van het estival is dit jaar
‘verbinding’. Dit uit zich onder meer
in muziek uit verschillende Haagse
culturen, en in gezamenlijke optredens
van afzonderlijke groepen.
Een opzet trouwens die de handen op
elkaar krijgt; de organisatie van het t
Haags Not h estival ontving vorig
jaar de Culturalisprijs.

W
oorafgaand aan het estival organiseert Het Koorenhuis een dag eerder,
op zaterdag 12 juni, drie workshops

tango, klezmer en latin voor
iedereen die een instrument bespeelt.
De workshops duren ongeveer twee
uur en deelname is gratis. Er wordt
toegewerkt naar een korte presentatie
op zondagmiddag op één van de podia
van het estival.
Bij wijze van warming up organiseert
de werkgroep t Haags Not h estival
zondag 6 juni het eerste Haagse
Bosconcert van dit seizoen. Daar geeft
een aantal van de groepen die ook
1 e te zien zijn een voorproefje. Drie
muziekgroepen en een side-act zorgen
voor een gevarieerde muziekmiddag
op de alther Boerweide ter hoogte
van het ER gebouw .
Het voorlopige programma van het
Haagse Bosconcert op 6 juni en van
t Haags Not h estival op 1 juni
zijn te vinden op
t aa not e t a n

rk r e er en s
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De KNN zoekt 50 mensen voor
de jaarlijkse telling van de gierzwaluwen. In de weken van 21 juni t/m
zondag 11 juli worden de gierzwaluwen in de regio Del and geteld.
De tellers gaan drie avonden op stap
om in een eigen gebied deze vogels
te tellen. Dit tellen vindt plaats tussen 21:00 22:15 uur. Belangstellende kunnen zich melden bij Edith
asbinder 015 - 261 7 7 of per
e-mail a e n e an
nn n

elen denken dat dit bij hen niet zal
gebeuren, ruzi nde erfgenamen, ook
omdat de erfenis klein is. Helaas is
de werkelijkheid anders. Bij twee op
de drie nalatenschappen is er sprake
van ruzie of spanningen in de familie.
Door gebrek aan ervaring, informatie
en bemoeienis van andere erfgenamen,
of erger de “koude kant” gaat het regelmatig fout. De afhandeling van een
nalatenschap is dus niet zonder risico.
Daarbij is het ook arbeidsintensief. Na
de uitvaart moeten vele juridische en
praktische zaken worden afgewikkeld:
verzekeringen, pensioenen, belastingen, het maken van een boedelbeschrijving, het ruimen of verkopen van
de woning en ga zo maar door. In de
regel kost dit 6-10 maanden, echter bij
onenigheid tussen de erfgenamen kan
het jaren voortslepen.

O
Als toekomstige er ater doet iedereen
er dus goed aan tijdig voorbereidingen te treffen die de afwikkeling van
hun nalatenschap vereenvoudigen en
voorkomen dat er onenigheid ontstaat
tussen de erfgenamen. Dat begint
met het maken van een overzicht van
uw bezittingen, verplichtingen en

wilsbeschikkingen. Daarmee wordt
nabestaanden veel uitzoekwerk en onzekerheid over uw wensen bespaard.
Hiervoor zijn diverse invulboekjes te
koop.
olgens Jeroen eugelers blijft
het dan helaas te vaak bij goede
intenties. Daarom ontwikkelde zijn
bedrijf een nabestaandendossier dat
samen met de er ater wordt ingevuld.
Jaarlijks wordt gecheckt of er aanpassingen nodig zijn. ij fungeren als
“stok achter de deur”.

E
Een tweede belangrijke voorbereiding
is de benoeming van een executeur in
wie u vertrouwen heeft. Dat kan een
familielid of een vertrouwenspersoon
zijn maar ook een professionele organisatie buiten de familie. ie geen
risico wil nemen kiest voor het laatste.
Een executeur als Jeroen eugelers is
een beroeps-regelneef. roeger heette
dat een executeur-testamentair, maar
sinds de invoering van een nieuwe erfwet 200 heet hij kortweg executeur,
of ook wel afwikkelingsbewindvoerder. Een goede erfenisafwikkelaar is
geen kille rekenaar, maar iemand met
oog en gevoel voor verhoudingen, in

juridisch, sociaal-psychologisch en
nancieel opzicht.
Tot 200 mocht de er ater per codicil
een executeur aanwijzen. Tegenwoordig kan dat alleen nog in een
testament bij de notaris. Als er geen
executeur is moeten de erfgenamen
direct naar het overlijden er bij de
notaris een aanwijzen. oms kan dat
lastig zijn of al de basis leggen voor
onenigheid in de familie bij de afwikkeling van de nalatenschap.
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Tijdens een uitgebreide rondleiding
door de authentieke hof en het
regentenhuis uit 1647 staat ook een
blik op de in 200 gestarte keukenrenovatie van alle huisjes op het
programma.
T
In de Tuin der Hesperiden zijn de
oranjeboompjes met hun geurende
bloesems en de bijzondere andere
fruitsoorten, vergeten groenten en
kruiden een wandeling waard. Op
het terras kan worden genoten van
warme en koude dranken en zelfgemaakte appeltaart. Daar worden ook
hofmade artikelen, zoals inmaak,
kaarten, kalenders, fruitige likeuren
en cartonnage artikelen te koop
aangeboden.
De gehele opbrengst, inclusief
entreegeld, komt ten goede aan de
instandhouding van hof en tuin. De
ingang is via de Tuin der Hesperiden, Brouwersgracht 0 via het
steegje bij de brievenbus Den
Haag.
Entreeprijs ,50, kinderen 2,-.
Op vertoon van een vrijwilligerspas
1,- korting
o an o n ,
email: info hofvanwouw.nl
of telefonisch 06-2 547 70.

Een oud gezegde is: “een goed begin
is het halve werk”. Dat geldt zeker
voor nalatenschappen. Met een goede
voorbereiding worden nabestaanden
ontzien en de nalatenschap goed en
volgens de wensen van de er ater
afgewikkeld.
oor meer informatie kunt u contact
opnemen met Hereditas, telefonisch
via 010 52402 4, of via een formulier op de website www.hereditas.org

- et of van ouw uit de de eeuw,
waar u welkom wordt geheten door regentesse atherine Kamerlingh nnes. -
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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:

plete
e com w
d
r
o
o
u
V
k van
aanpa rieur
inte

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

WWW.DELEERSPECIALIST.NL

•VERHUIZINGEN

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar

MEER VRIJE TIJD MET
DUURZAME PRODUCTEN

Woningstoffering

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

Hoe staat uw huis erbij dit voorjaar? Toe aan nieuwe kozijnen, tuindeuren,
schuifpui of dakkapel? Kies Verantwoord Wonen® producten! Deze
zijn duurzaam, voldoen aan de milieueisen, geven extra veiligheid en
comfort en garanderen jarenlang woonplezier. Onze adviseurs kunnen u
hier alles over vertellen. Bel voor een afspraak 0182 52 70 89 of bezoek
de showroom aan James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda.

Kijk op www.schipperdakkapellen.nl voor onze speciale
dakkapel aanbieding.

Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
www.allesdoeners.nl
donderdag 12.00 - 20.00 uur
ar
ja
5
3
l
Overige dagen:
en a
Wij werk end met
op afspraak
it
lu
s
it
u
rsoneel
(ook ‘s-avonds)
seerd pe
li
ia
c
e
p
s
ge
n huis
Levering onder garantie.
inkel aa
W
Halen en brengen gratis
K.v.K.nr. 36049401
Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

Bijdorp, Zoetermeer

Advertorial

O

Bijdorp - wonen in welzijn

D

aar s e aandel
D O

D
N

“Mooi uitzicht, veel
contacten met buren.”

5

J W

ij missen nog steeds foto’s en verhalen over
het vaandel. En het vaandel zelf natuurlijk, dat
spoorloos is verdwenen. ilt u toch nog eens
goed kijken of nadenken wat u aan herinneringen heeft. aat het ons weten. ellicht zijn
de verhalen te gebruiken bij het boek dat we
willen samenstellen voor het 75-jarige bestaan.
N
Behalve het vaandel zoeken wij ook de
herdenkingsboeken, oude verenigingsbladen
en niet in de laatste plaats de stadspenning die
de gemeente ongeveer 0 jaar geleden aan De
olharding heeft uitgereikt.
Onze uitvaartvereniging is hard bezig z’n
toekomst nieuw leven in te blazen, dat gaat
voortreffelijk, mede door de inschrijving van

W

vele nieuwe leden al dit jaar. Maar die toekomst is des te mooier, denken we, als hij goed
wordt gefundeerd op ons respectabel verleden,
dat het waard is met trots te worden gedocumenteerd. andaar.
tuur een berichtje naar:
De olharding
Antwoordnummer 1 .054
2501 C Den Haag
of bel 070 240221 of een e-mail naar
info devolhardinguitvaartzorg.nl
e maken graag een afspraak om iemand van
het bestuur de spulletjes bij u te laten ophalen.

Fijn wonen, prettige
woonomgeving, gezellige
binnenplaats.

ER IS NOG 1 KOOPWONING
EN ENKELE HUURWONINGEN
In het hart van Zoetermeer, op loopafstand van de
karakteristieke Dorpstraat, ligt het nieuwe appartementencomplex Bijdorp. De luxe appartementen
zijn comfortabel ingericht en zijn voorzien van
vloerverwarming.
Gaat u met de lift naar beneden, dan vindt u op het
terrein een kapsalon, pedicure en een koffiebar. Ook
zorgaanbieders zoals huisarts, fysiotherapeut en een
geneesmiddelenservicepunt zijn binnen handbereik.
Bijdorp is zowel met het openbaar vervoer als met de
auto uitstekend bereikbaar.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op onze websites:
Huurappartementen: www.vidomes.nl
of bel (079) 344 61 61 of www.schielandborsboom.nl
of bel (079) 316 33 66
Koopappartementen: www.vanbrero-breugem.nl
of bel (079) 316 00 61
Informatie over zorg en activiteiten in Bijdorp:
www.vierstroom.nl of bel (079) 342 63 47

“Goed bereikbaar met
voorzieningen dichtbij.“

Bel voor
een vrijblijvende
bezichtiging

De woningen zijn
voorzien van vloer- en
wandafwerking
Eigen berging
Koopsom vanaf € 257.500,v.o.n. (géén overdrachtsbelasting)
Kale huurprijs vanaf
€ 812,21 per maand
Servicekosten circa
€ 50,- per maand
Overdekte parkeerplaats
circa € 27,- per maand

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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Onderwijs moet in beweging zijn,
volgens mij kunt u hier weinig
tegenin brengen. tilstand is immers
achteruitgang. oms gaat het om
een gezapig kabbelen, soms om een
stroomversnelling. Ik denk, dat het
experiment dat nu ter sprake komt
zeker tot de laatste categorie behoort.
Een drietal leerkrachten was eind
jaren zestig van mening, dat er
iets moest gaan veranderen binnen het Haagse onderwijs. En niet
zo’n beetje ook! Met de idee n
van PRO O en de Kabouters in
het achterhoofd werd er een plan
opgesteld. Overigens gaat het hier
niet om de minste leerkrachten die op
dat moment in Den Haag werkzaam
waren. aat ik er twee noemen:
Hans esseling en Piet Polder. De
toenmalige wethouder van onderwijs,
H.J. ilzen, stond hier niet afwijzend
tegenover. Er werd een witboek
samengesteld waarin te lezen viel,
wat de bedoeling was. Zo moest de
leerkracht verantwoording a eggen
aan de leerlingen, stond de deur van
de school altijd open en iedereen was
dan ook welkom, de klassenindeling
werd doorbroken, zittenblijven behoorde tot het verleden en de keuze
van de leerstof werd mede door de
leerlingen bepaald. begrijpt, dat dit
slechts enkele voorbeelden zijn.
E
Ook de manier van lesgeven, de
inrichting van het schoolgebouw en
de rol van de ouders kwamen aan de
orde. Omdat het leerlingenaantal van
de school in de Atjehstraat terugliep
en er gezocht werd naar nieuwe
leerkrachten voor deze school, werd
besloten, dat dit experiment want dat
was het op die school kon plaats-

J

vinden. Hans en Piet zouden hier,
samen met een juf voor de jongste
kinderen, gaan werken. Omdat ze
geen van drie n in het bezit waren
van de hoofdakte werd er naar een
schoolhoofd gezocht en die werd
gevonden. En zo kon men in 1 70
van start gaan. Naast de kinderen uit
de buurt zaten er ook kinderen van
kunstenaars en anderen die in deze
aanpak geloofden, op deze school.

- Kruispunt oosduinskade - uiderparklaan met de alkenboskerk, op een prentbriefkaart van

-

e alken skerk ag d r

R
aarom is hier sprake van een oorlog en waarom heeft dit experiment
slechts twee jaar geduurd?
an de aanvang af bleek, dat het
schoolhoofd van mening was, dat dit
alles veel te ver ging. De samenwerking tussen hem en de leerkrachten
was dan ook ver te zoeken. Ook
de ouders zaten niet op één lijn.
angzaam verzandde een en ander
in ruzies, demonstraties en zelfs
een kort geding. Op verzoek van de
wethouder werd er een werkgroep
benoemd, die onderzoek verrichtte
naar de vergaande problemen en hier
vervolgens een lijvig rapport over
publiceerde, met als gevolg, dat de
leerkrachten werden overgeplaatst en
enkele ouders hun kind van school
haalden. En zo kwam een veelbelovend experiment tot een roemloos
einde. Jammer, heel jammer. Toegegeven, men wilde de veranderingen
te snel doorvoeren en de communicatie hield te wensen over, maar
veel van de idee n waren zo gek nog
niet en hebben in een later stadium
een plaatsje binnen het onderwijs
gekregen.

Carl Doeke Eisma
carleisma planet.nl
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De alkenboskerk krijgt onder meer
nieuw meubilair en vloerverwarming,
maar het orgel waar veel over te doen
is geweest blijft waar het staat en wordt
voorlopig niet vervangen. Het blijft doorspelen totdat het niet meer gaat, dat doet
veel kerkgangers deugd.
Toen de alkenboskerk in 1 27 werd
gebouwd was de Zuiderparklaan was nog

lange wagon met houten palen bestemd
voor de alkenboskerk, de wagon was
afgekoppeld en stond daar al een paar
dagen bestemmingsloos te wachten. Of
de architect na de palen gezien te hebben
direct is terugge etst naar Den Haag vertelt het verhaal niet, trouwens ook niet
hoelang hij er wel niet over had gedaan
om in pa te komen.

- inks op de voorgrond tussen de dames r. Manusama tijdens een dienst voor de M in
foto van riezer -

heel erg rustig. Bussen en trams reden er
nog niet. Dames achter de kinderwagen
staken zo maar in het wild over. Een
enkele etser reed daar keurig omheen.
Z
De kerk is gebouwd op ouderwetse
houten palen. Achthonderd maar liefst
onder de kerk en nog eens honderd onder
de toren. Het is niet te geloven. Helemaal
niet te geloven is in deze tijd dat de
toenmalige architect an Heyningen op
de ets naar de palen ging zoeken toen
een honderdtal er maar niet aankwam
op de bouwplaats. De palen moesten
uit Belgi komen, maar waren nergens
gesignaleerd. Meneer an Heyningen
werd er een beetje nerveus van en reed
op zijn ets naar het voormalige taatsspoor in het centrum om te gaan zoeken.
Daar waren ze niet, doorrijden maar naar
Rotterdam, waar ze ook niet waren, net
zo min als in Eindhoven. Dan maar over
de grens gezocht, en ja dus, daar waren
ze, in pa! Daar stond op perron 2 een

, op een

O
Dat de bouw hierdoor behoorlijk
stagneerde, had u al begrepen. Toen de
muren stonden en het dak was geplaatst,
was het tijd om werk te maken van het
plaatsen van een preekstoel en orgel. e
hadden een preekstoel van marmer kunnen aanschaffen voor 2. 70 gulden, een
eigenaardig ding trouwens met een grote
schelp er op als klankbord. Het uit 24
registers bestaande orgel kostte een stuk
meer, 16. 85 gulden. Alles bij elkaar
genomen kostte het stichten van de kerk
180.4 2 gulden ruim 82.000 euro dus in
tegenwoordige munt , een enorm bedrag
natuurlijk destijds. Maar je had er wel
een complete ingerichte kerk voor!
Naast de winkel van avooi op de
Zuiderparklaan een zaak die er nog
steeds is - verrees dus een mooie goed
zichtbare ereformeerde kerk. Nu een
kerk van de PKN Protestantse Kerken
Nederland . Het was in de beginjaren een
mooie rustige tijd met de schillenboer
en scharenslijper en de haringkar met

- et orgel en de wonderlijke preekstoel op een
foto uit
-

de luidkeels roepende vrouw er achter
“nieuwe haring, lekkere vis”.
De kerk overleefde oorlog en deed voor
vredelievenden in 1 8 trouwens ook
nog dienst als ‘plaskerk’ voor de demonstranten die met 00.000 mensen over
de Zuiderparklaan naar het Malieveld
liepen. Een bijzondere tijd!
Ook vonden er in de alkenboskerk
diensten plaats voor de recruten die
in Militaire Dienst moesten. Minstens
duizend mensen luisterden naar de sexuoloog dr. Dupuis, naar de hoofdvlootpredikant Ds. illevis mitt en naar iemand
van het maatschappelijk werk.
Bijzonder waren ook de jaarlijkse bijeenkomsten van de Molukse gemeenschap
in de kerk. Met duizenden marcheerden
zij door de stad van het Malieveld naar
de alkenboskerk. Daar luisterden ze
onder andere naar Ir. Manusama, hun
‘president in ballingschap’, die zowel in
de kerk sprak als tijdens bijeenkomsten
op Houtrust.
Tot in 1 80 werden er twee diensten op
een zondag gehouden. ater trokken
de Hervormden er bij in. Men was wel
met elkaar verloofd maar nog lang niet
getrouwd, werd er gezegd. Eerst de kat
maar eens uit de boom kijken. Zo ging
dat in de jaren tachtig, nietwaar?
Men kan nog altijd op de toren kijken
hoe laat het is, maar het kruis is verdwenen. Te gevaarlijk zeiden de brandweer
en de politie. Het zij zo.
eel meer over de geschiedenis van de
kerk is trouwens te vinden op de eigentijdse website van de alkenboskerk, zie
op internet: www.valkenboskerk.nl

Peter illemse
wilbo casema.nl
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oningcorporatie taedion, t.
R
elzijn en t. af er organiseren
samen een informatieochtend over
alpreventie. Na de voorlichting door
fysio- en ergotherapeuten kunt u uw
rollator laten controleren en meedoen
met een workshop Tai Chi, dé sport
voor een veilige balans. Ook is er de
mogelijkheid om testjes te doen om uw
fysieke gesteldheid te meten. oorkom
vallen en laat u voorlichten! Dinsdag
15 juni van .45 - 11. 0 uur in ijkcentrum De Henneberg, Tramstraat 15
oosduinen. Deelname is gratis. oor
meer informatie kunt u met het gratis
nummer 0800-72 4 7.

In 1875 kwam eon arnies in
Amsterdam op het lumineuze idee
grote strtaatdraaiorgels uit rankrijk en
Duitsland te importeren.
In nummer 12 van De Oud-Hagenaar
die op 15 juni a.s. verschijnt uitgebreid
aandacht voor draaiorgels. Maar liefhebbers moeten het vast in hun agenda
zetten: als onderdeel van het estival
Classi ue in Den Haag zijn op vrijdag
18 juni tijdens De ach van Bach en
op zaterdag 1 juni, op diverse plekken
in Den Haag, topdraaiorgels in actie te
bewonderen. Een absolute ‘must’ voor
liefhebbers van dit wonder van straatmuziek, dat in Nederland zo aansloeg.
oopt u mee met de draaiorgelwandeling? Zie www. festivalclassi ue.nl
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Een keurig aangelegd noodvoetpad
leidde om deze werkzaamheden
heen. Tussen de hekken door zag ik
de pas ontdekte bunker in de boulevard, die mij meteen deed denken
aan de oorlog.
Als jongetje van 5 ben ik met mijn
moeder en twee jongere zusjes nog
in 1 42 met de tram naar cheveningen gereden. Na het overstappen op
lijn reden we in de open achterwagen lekker luchtig naar het eindpunt
op het evers Deynootplein.
andaar met proviand in tassen het
strand op. Mijn moeder huurde een
rieten strandstoel en lette daarin
heerlijk gezeten in de schaduw op
de kinderen die in het zand gingen
spelen in hun badpakjes. De kleren
gingen onder de badstoel en waren
daar dus veilig. Met emmertjes en
schepjes gewapend haalden we
water uit de zee en goten dat in

-

zeltje rijden langs het strand, in

gegraven kuilen die maar niet vol
wilden lopen. oms liepen we, als
mijn moeder in slaap was gevallen,
stiekem hand in hand naar de zee
waarin we tot onze knie n gingen
pootjebaden. eel verder mochten en
durfden we niet.
5
Daarna stilden we onze honger met
de meegebrachte boterhammen, want
iets kopen aan een kraampje was
veel te duur! Toch herinner ik me het
ezeltje rijden. oor een klein bedrag

vereeuwigd door de schilder saac sra ls

mocht je een ritje op het dier over het
strand maken, stevig vastgehouden
door een oppasser of een ouder om
niet met je neus in het zand te vallen.
at verlangde ik naar zo’n ritje! Pas
na lang zeuren gaf mijn moeder me
de 15 centen voor de ezelman. at
was ik gelukkig die paar minuten
op de rug van de ezel! Mijn dag kon
niet meer stuk en ik heb me verder
voorbeeldig gedragen. Mijn zusjes
die er nog te klein voor waren, waren
stikjaloers!

B
O
Zorgaanbieder lorence organiseert
voor de tweede keer een musicalwedstrijd voor kinderen uit groep
8. Op juni aanstaande worden vijf
voorrondes gehouden in Den Haag
en Rijswijk. Er doen 700 leerlingen
mee van 21 basisscholen uit de regio
Haaglanden.
lorence biedt scholen in regio
Haaglanden de gelegenheid om drie
nummers uit hun jaarlijkse eindmusical op te voeren voor bewoners in de
verpleeg- en verzorgingshuizen. Een
professionele jury beoordeelt samen
met een bewoner de musicals en kiest
een winnaar. e nteresseerden zijn
van harte welkom om de voorrondes
bij te wonen.
Deze zijn op juni 2010 van 10.00 tot
12.00 in de volgende woonzorgcentra
van lorence: oosduinse Hof, lenn
Millerhof 5 Den Haag; oevestein,
oevesteinlaan 55 Den Haag; Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 Den Haag
Jonker rans, Newtonplein 100
Den Haag teenvoorde, eneraal
poorlaan 62 Rijswijk. De nale van
lorence Musical is op 10 juni 2010
van 10.00 tot 12.00 in verpleeghuis
ulden Huis in Den Haag.
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De bunker, ter hoogte van einpostduin, werd tijdens het werk
aan de boulevard in de strandmuur
vrijgegraven. Het gaat hierbij om
de bijzondere -mitrailleurkazemat. Door de aanleg van de nieuwe
dijk kan het verdedigingswerk niet
op deze plek blijven staan. De gemeente Den Haag vindt het behoud
van het monument belangrijk en
heeft bij het eniemuseum een
nieuwe plek gevonden, zodat dit
stukje historie bewaard kan blijven.

erk aan de cheveningse

-kazemat, gefotografeerd door eter van osterhout. -

E
Een bunker vervoeren gaat niet
zomaar. Technisch onderzoek wijst
uit dat het mogelijk is de bunker
in twee delen te vervoeren naar
ught. Het ruim 0 ton wegende
verdedigingswerk, met een grootte
van 5 meter breed, meter diep
en 4 meter hoog, wordt met een
hijskraan op een dieplader gezet.
De originele strandmuurstenen
worden met een aparte dieplader
meegenomen naar ught.

De cheveningse -kazemat
past uitstekend in de historische
collectie van het eniemuseum in
ught.
In deze collectie zijn ook pantserkoepels uit dezelfde tijd en
recentere verdedigingswerken te
bewonderen. Meer informatie kunt
u vinden op de volgende twee
internetadressen: www.nieuweboulevardscheveningen.nl en ook op
www.geniemuseum.nl

.-

B
Om nog even terug te komen op die
gevonden bunker onder de boulevard. Deze wordt niet afgebroken,
zoals zoveel andere bunkers in de
duinen, die samen de Atlantikwall
vormden om een invasie vanuit zee
te bestrijden, maar verplaatst naar
elders.
In tegenstelling tot wat men de eerste
tijd na de oorlog dacht, beseft men
tegenwoordig dat de Duitse verdedigingsforten tot de Nederlandse
geschiedenis behoren en knapt men
zelfs overgebleven forten weer op.
Ook is er een vereniging opgericht
voor het behoud van deze, meestal
door Nederlanders gebouwde vestingwerken. Bovendien mogen we
de overwinterende vleermuizen hun
verblijf niet ontnemen.
In mijn jonge jaren waren de bunkers
nog niet afgesloten en heb ik er wel
eens een paar van binnen bekeken.
Metersdikke muren, veel zand,
smalle mangaten en vooral een hevige stank van urine en uitwerpselen.
oms werd er ook nog munitie in gevonden en liep zo’n visite wel eens
fout af. ele bunkers waren door
ondergrondse gangen met elkaar
verbonden. Zo is er bij Kijkduin een
gangenstelsel van 40 meter lang
gevonden. Met diverse ruimten voor
de opslag van munitie, watertanks,
manschapruimten en slaapzalen. Erg
gezellig zal het er niet geweest zijn.
Ik haalde in elk geval opgelucht
adem als ik weer buiten stond. Je
kunt beter op het strand vertoeven.
Daar waren de boven de duinen
uitstekende bunkerdelen een ori ntatiepunt voor als je na een strandwandeling je oude plekje weer ging
opzoeken. Maar ezeltje rijden is er
sinds lang niet meer bij!

Barend Jan Donker
linden @planet.nl
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Daardoor wordt het misschien nog spannender wat er na de verkiezingen in de
onderhandelingen voor de vorming van
een nieuw kabinet gaat gebeuren. Er
zijn maar heel weinig partijen die nu al
durven toegeven dat zij in de onderhandelingen straks compromissen moeten
sluiten waardoor hun thans nog halsstarrige programmapunten deels uitgekleed
worden.

A
Neem de hypotheekrenteaftrek. D
en CDA roepen om het even dat
die overeind zal blijven als zij in de
regering komen. Andere partijen willen
minstens een begin maken met de aanpak daarvan. Het aardige van dit soort
discussies is, dat er zoveel mogelijkheden zijn direct of indirect te bezuinigen
op deze miljarden verslindende scale
aftrekpost dat iedereen straks weer
kan roepen dat men de belofte aan de
kiezers heeft waargemaakt. D en

CDA kunnen zich dan verschuilen
achter het argument dat het principe van
hypotheekrenteaftrek in ieder geval in
hun kabinetsperiode de volgende vier
jaar overeind blijft.

Dezelfde discussie krijg je over het
autorijden. Neemt u maar van ons aan
dat linksom of rechtsom de heilige koe
van onze samenleving duurder gaat
worden. Alle partijen hebben wel één
gezamenlijk belang: het cre ren van
zoveel mogelijk werk om mensen aan
de slag te houden of te krijgen. Maar
over hoe dat moet worden gerealiseerd,
verschillen ze behoorlijk van mening.
oor ouderen en andere kiezers die nog
niet weten op wie zij moeten stemmen
bestaan op internet handige hulpmiddelen als www.stemwijzer.nl en www.
kieskompas.nl die aardige aanknopingspunten bieden om een keuze te maken.
Het voordeel van zo’n advies is dat

al enigszins ingecalculeerd wordt dat
partijen compromissen moeten gaan
sluiten. Dus verrast hoeven kiezers niet
te zijn als de door hun gekozen partij
gaat schuiven. Omdat wij niet van plan
zijn alle - vaak nogal verschillende politieke opvattingen weer te geven,
beperken wij ons tot de zaken waar
ouderen de doelgroep van deze krant
- direct mee te maken krijgen. aarmee
wij absoluut niet willen zeggen dat dit
door een ieder als zaligmakend kan
worden beschouwd. Zo eenvoudig zit
onze democratie niet in elkaar. Als een
kiezer een partij zijn stem geeft voor
een kwestie die hem wel aanstaat, is de
kans heel groot dat dezelfde kiezer op
een ander gebied weer op zijn wensen
moet inleveren.

AOW
Een van de ingrijpendste maatregelen
die nieuwe ouderen in de toekomst
gaat treffen, is de verhoging op

termijn van de AO -leeftijd van 65
naar 67 jaar en in de verre toekomst
misschien zelfs nog hoger. Er zijn twee
politieke partijen P en P
die in
hun programma hebben staan dat zij
pertinent tegen opschuiving van de
leeftijd zijn, k op langere termijn.
De Partij voor de Dieren van Marianne
Thieme en Trots op Nederland van
Rita erdonk hebben in de Tweede Kamer wel een keer meegestemd met een
voorstel om de AO -leeftijd op 65 jaar
te houden. Zij zijn wat betreft de langere termijn wat onduidelijker. Mochten
er lezers zijn die het allergrootste belang
hechten aan het standpunt dat iedereen
op 65 jaar met AO moet kunnen gaan,
k op lange termijn, dan zullen zij een
van deze partijen moeten stemmen.

Echter deze partijen zullen hoogstwaarschijnlijk geen enkele rol van betekenis
kunnen spelen bij de kabinetsvorming.
Hierbij kan nog worden opgemerkt
dat bestaande AO -gevallen en iets
jongere mensen op middellange termijn
mogelijk in de eerste tien jaar niet
worden getroffen door opschuiving
van de AO -leeftijd. Ook moet beseft
worden dat de betaalbaarheid van de
AO nadrukkelijk aan de orde komt.
Dus als men die op 65 jaar wil houden,
zal iedereen jong en oud daarvoor

een hoge prijs moeten betalen.
oorts zijn er nog volop materi le
zaken die de ouderen net zoals alle
anderen kunnen treffen. Het gaat hierbij om eventuele belastingen ook via
de hypotheekrenteaftrek , zorgpremies
of eigen risico’s en van mogelijk toekomstige beperkingen van uitkeringen.
Het verschil is dat ouderen door hun
leeftijd waarschijnlijk een hogere eigen
bijdrage aan hun toenemende zorgkosten moeten gaan leveren in de A BZ
en in voorzieningen die niet door het
basispakket worden gedekt . oor elk
individu kan dat anders, gunstiger of
ongunstiger, uitpakken.
Zonder een buil te vallen met onze
voorspelling is één ding vrijwel zeker:
door de economische problemen én
door de onontkoombare bezuinigingen
van de overheid zal behoud van koopkracht voor ouderen in het algemeen de
komende jaren moeilijk worden. Zelfs
voor de allerlaagste inkomens. Maar of
dat rampzalig is, valt te betwijfelen.
Ons welvaartsniveau van het laatste decennium in de vorige eeuw was bepaald
ook niet slecht. oor de sikkeneurige lezers onder ons, die hoe dan ook vinden
dat het geld elders te halen is, hebben
we de boodschap dat een democratie
valt of staat met evenwichtige maatregelen. In goede en in slechte tijden.

ragenrubrie
r le er er uit eringen, c n u enten a en, rechten al er recht , bela tingen en an ere inanci le a en.
ragen r en
an nie in e e uitga e behan el en n e e un igen ullen r beren u een er nli ant
r te ge en. unt u
e tie turen naar
r enburg e u -hagenaar.nl naar
tbu 2 0 , 2502
Den Haag. raag et er el ing an rubrie echten en lichten .
E

On eveer tien aar eleden hebben
mi n echt enote en ik een testament
laten opmaken. De daarin benoemde
er enamen en de e ecuteur-testamentair leven niet meer. i beiden i n
in de eventi i n in emeenschap
van oederen etrou d en hebben
een kinderen. u stelt de notaris dat
e een nieu testament moeten laten
maken aar e e ien de kosten
niet veel voor voelen. unnen i het
huidi e testament laten vervallen en
vervan en door een instructie aan
een nieu e e ecuteur-testamentair
n at i n de kosten van het laten
vervallen van een testament
kunt uiteraard uw testament herroepen, waarna het wettelijk erfrecht in
werking treedt, waarin tegenwoordig
ook de kwestie van de langstlevende
is geregeld. Als dat het alleen is, zijn
daaraan geen hoge kosten verbonden. Maar u bent verplicht daarvoor
een notaris in te schakelen. Hij zal

afhankelijk van zijn werk u de kosten
in rekening brengen. Als er een geheel
nieuw testament moet worden gemaakt, zult u dat in de prijs terugvinden. Het benoemen van een executeur
na uw beider overlijden kan alleen
via een testament. In een codicil kunt
u wel uw wensen ten aanzien van uw
uitvaart en dergelijke beschrijven. Aan
een codicil zitten echter vele haken
en ogen. e noemen er bijvoorbeeld
maar één: u bent nooit ervan verzekerd dat degene die uw codicil moet
uitvoeren zich aan uw wensen houdt.
Als er nog aardig wat vermogen in het
spel is, is het sowieso aan te bevelen
toch een testament te laten opstellen. Het is voorts zaak eenmaal in de
vier of vijf jaar te beoordelen of een
opgesteld testament nog is zoals u het
eerder heeft bedoeld. Een notaris zal
dat niet bijhouden.
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Sinds drie eken it ik thuis doordat
het bedri aarbi ik meer dan derti

aar heb e erkt ailliet is e aan.
aat mi n -uitkerin alleen over
het basisloon o telt ook over erk eld
mee in de uitkerin k ou ook met
prepensioen aan op aar. an dit
no steeds
w
-uitkering is afhankelijk van
uw dagloon in het refertejaar voordat
u werkloos raakte . Het overwerkgeld
zit daar niet in. aat het om een écht
prepensioen dat is opgebouwd
dan houdt u die rechten. Is het een
vutregeling, dan is vaak vastgelegd
dat u op het tijdstip van met vut gaan
nog in de betreffende bedrijfstak
moet werken. Dus het kan zijn dat u
uw vutrechten hebt verspeeld. Neem
daarover contact op met uw vakbond
of het betreffende vutfonds. Misschien
heeft het fonds nog een regeling dat
u uw vut verrekend al vanaf 60 jaar
kunt opnemen.

AOW

ni e aren teru is een aantal

oudere personeelsleden eli k met
mi ontsla en. Dank i een bi de
rechter bevochten a vloeiin sre elin
hebben e een bedra ekre en dat
op een li renterekenin is estort.
n een kleiner deel is estort in on e
pensioenre elin . Over dat laatste heb
ik nimmer een a schri t ekre en. Het
pensioen onds meldt mi dat ik die ook
niet kri maar dat alles is verdisconteerd in mi n pensioenrechten. ls
ik niet eet elk bedra daarmee is
emoeid hoe kan ik er dan op vertrouen dat mi n vroe ere erk ever het
niet op een akkoord e hee t e ooid
met de pensioeninstellin
krijgt soms jaarlijks van uw
pensioenfonds opgave over welke
pensioenrechten u hebt opgebouwd.
Echter, er is geen enkel pensioenfonds
dat opgeeft hoe dat pensioen aan de
hand van de binnengekomen premies
en koopsommen van de werkgever
deels ook betaald door de werknemer is opgebouwd. Immers het is een
collectieve regeling die individueel
rechten geeft. Hoewel wat ingewikkeld, is de extra storting wel deels

terug te rekenen aan de hand van de
opgebouwde pensioenrechten. Overigens moet u in uw afvloeiingsregeling
opgegeven gekregen hebben hoeveel
jaar nog extra pensioenbouw zou
plaatsvinden. Maar we nemen zonder
meer aan dat als uw pensioenfonds
of pensioenregeling onder toezicht
staat van de Pensioenkamer van De
Nederlandsche Bank het in orde zal
zijn. Elke pensioenregeling wordt namelijk gecontroleerd door niet alleen
die kamer, maar paritair bestuurd door
vertegenwoordigers van werknemers
en werkgevers. Dus uw veronderstelling dat uw werkgever het op een
akkoordje zou kunnen gooien met de
pensioeninstelling gaat niet zo gauw
op. Als u ontevreden blijft, probeer
dan uw vraag voor te leggen aan de
Raad van Deelnemers en als die er
niet is aan de ondernemingsraad van
uw voormalig bedrijf. Ook hebben de
meeste pensioenfondsen klachtenprocedures Maar het lijkt ons eigenlijk
allemaal verspilde moeite, want als
er iets in dit land goed is geregeld, is
dat de verantwoording over bedrijfspensioenen.
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Behandeling
aan huis

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:
De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

In de Gezondheidsboulevard van Centrum Carel van den Oever
vindt u al uw 1e lijnsvoorzieningen bij elkaar: Apotheek, huisarts, tandarts
en de Raad en Daad Balie. Overzichtelijk, praktisch en handig.
Bovendien vindt u in het gebouw van Carel van den Oever o.a. fysiotherapie,
schoonheidssalon, kapsalon, supermarkt, restaurant, bistro en
welzijns- en verplegingsmogelijkheden. We heten u graag van harte welkom!
Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 3 • 2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl • www.carelvandenoever.nl
zorg voor zorg

Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

2tegen1zaamheid zoekt Vrijwilligers!
“Ik heb zelf een fijn
leven en dat gun ik een
ander ook”

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.

ets betekenen
bet
oo een
ee ander
• Iets
voor

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

• Zinvol Vrijwilligerswerk
Vrijwillig
Vrijwillige
Vrij
gerswerk

Word
vrijwil
liger!

Bel
el van
vandaag
daag nog:
d
og: 3649
364950
3649500
649500 of kijk op:
www.2tege
tegen
gen1za
zaamheid.nl
zaa
aamheid.nl
nl

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

SENIOREN

Senioren ledikanten

in 2 kleuren, 90 x 200 cm, compleet
met handverstelbare lattenbodem
en 40 SG polyether
€
matras

495,-

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.

AANBIEDING

John, Martijn en Jasper Jellema

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

SLAAPKAMERS

Op comforthoogte, event. verrijdbaar

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage
Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Voldo
doening en Pers
soonlijke
oonlijke groei
g
• Voldoening
Persoonlijke

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
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Maak het u gemakkelijk en geniet
iedere dag van een lekkere gezonde
maaltijd. Vers aan Tafel biedt u een
complete
menukaart vol variatie van
Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
’t Clingendaelhuys
koelverse
en diepvries maaltijden,
Onderwerp: Advertentie J. van Vliet
Benoordenhoutseweg 279
soepen, desserts, poffertjes en
2596 BJ ’s-Gravenhage
pannenkoeken.
Geachte mevrouw Schaddelee, T (070) 324 00 77
Tevens is er ruime keuze aan
vegatarische- en dieetmaaltijden. Al
onze maaltijden
zijnhad
kant-en-klaar en
Ik stuur u deze mail namens de heer Jan van Vliet uit Reeuwijk waarmee u onlangs telefonisch
contact
eenvoudig te verwarmen in de
over het plaatsen van een advertentie in de Oud-Hagenaar.
magnetron. Voor u het weet zet u op
een door u gewenst tijdstip een
Inboedels
Hierbij
geeft
hij
u
opdracht
om
de
volgende
advertentie
te
plaatsen:
lekkere
gezonde maaltijd op tafel. De
www.woningontruiming.nl
maaltijden worden wekelijks thuisbewww.keestaleninboedels.nl
zorgd zonder afname verplichting.

Afmeting: KEES
± 25 x 57TALEN
mm

WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen.
Aantal
6 xBij(inverhuizing
6 opeenvolgende
uitgaven)
Ookplaatsingen:
CD’s, DVD’s en boeken.
of
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha
v. Hennenbergweg
63
Met de
volgende
tekst en ongeveer
volgens de volgende opmaak:
Met electrisch verstelbare
lattenbodem en HR 50 matras € 790,-

N
E
K
D
N
D
E
H AN BE
BOSM

DEN HAAG
Het Zicht 58
070 - 366 80 53

maandag gesloten
www.henkbosmanbedden.nl

06-53621962 / 070-3238260

Te koop gevraagd door verzamelaar:

Indonesische schilderijen
en foto’s van 1860 – 1960
Tel: 0182-393492

r al u tuin- en traat er aa he en
a
in i on e org
De factuur kan
worden1100
verzonden naar:
070-

J.J. van Vliet

DOORWERKEN NA
(PRE)PENSIONERING
IN HET ONDERWIJS?
www.OUDERWIJS.info
078 614 34 37 / 06 51 87 79 50

U ontvangt bij
de eerste bestelling
Van 6 maaltijden
3 maaltijden gratis.
Bel of mail ons
T: 0900 – 66 66 123 (€ 0,10 p/m)
Ma. t/m vrij. 10.00 – 12.00
en 14.00 – 16.00 uur
E: orders@versaantafel.nl
www.versaantafel.nl
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at we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in udoku A in
het grijze vakje een ‘ ’; in B een
‘5’ in C een ‘7’ en in D een ‘ ’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: -5-7- .
Overigens heeft een aantal lezers
gevraagd of we de udoku’s weer
eens willen afwisselen met een
ander soort puzzels. e nemen het
in beraad. erder schijnt het zo te

S

doku’s. Er kwam een paar honderd
inzendingen binnen, merendeels
per e-mail trouwens. Maar het
waren dit keer allemaal briefkaartinzenders die wonnen! De gezochte
reeks luidde 2-5-5-2. e trokken
vijf prijswinnaars, die allen de
dubbel CD van jaak Bral krijgen
opgestuurd:

In De Oud-Hagenaar nr. van 4
mei presenteerden we ook vier u-

J. van der Knaap, te Maassluis
A. chaaders, te eidschendam
M. Romijn, te Zoetermeer

S

2
5 7
6
4

4

7 3
1 6
5

B

8

1
2
6 7
4 8
5
1

3
6
1

SCHROEDER KRINGLOOP HOLLAND
In de veertien winkels van Kringloop Holland verkoopt
Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!
Meubels, ﬁetsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers,
koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200
mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen,
repareren en verkopen ervan.
Badhuisstraat 16
Van Musschenbroekstraat 159
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Loosduinsekade 156
Prins Willemstraat 14
Weimarstraat 364
Thomsonlaan 79
Fahrenheitstraat 343
A. Diepenbrockhof 67
Kerketuinenweg 63
H. Ravesteijnplein 84-85
Beresteinlaan 2
Fruitweg 240
Maanweg 64

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

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een
woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende
verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel
gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.
Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de
winkels van Kringloop Holland.
Het telefoonnummer van de ophaaldienst is
(070) 389 57 24.

binnen hebben op uiterlijk:

I

e willen er nog eens aan herinneren dat vooral de mensen die hun
oplossing per e-mail insturen toch
vooral niet moeten vergeten hun
postadres te vermelden! Dat wordt
namelijk nogal eens vergeten.

W

e moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier udoku’s,

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

S

9
7

2 5

P. Keus, te Den Haag
J. . Hondorp, te Den Haag

S

4 7 9

9 1

3

D

zijn dat er computersoftware bestaat
waarmee je udoku’s kunt oplossen, zodat ‘vals spelen’ mogelijk
zou zijn, liet een lezer weten. e
gaan er echter vanuit dat de puzzels
er in de eerste plaats zijn voor het
plezier, niet om zo nodig een prijs
scoren hoewel dat altijd leuk is
natuurlijk.

A

4
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5 4
2

8

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

1 3

2
9

6
3

4

2
6

2
7
1 6

4

1 3
2
8

9
5

6 7

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

D

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