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Kabinet Drees viel over Nieuw-Guinea; het nieuwe onderwerp luidde: economie

Politieke nek-aan-nek race in 1952
De Tweede Kamerverkiezingen van 1952
waren een nek-aannek race tussen de
PvdA en de Katholieke Volkspartij. In
de avond van 25 juni
zat Nederland rond de
radio gekluisterd om
te horen hoe het af zou
lopen. Zou Drees het
redden en aan het roer
blijven van het schip
van staat, of zou de
KVP’er Louis Beel er
met het goud vandoor
gaan? De stembusuitslag leverde een gelijkspel op: 30 zetels voor
beiden.
Overigens telde de Tweede Kamer in die
tijd nog maar 100 zetels; relatief waren
de partijen destijds met 30 zetels dus
invloedrijker dan nu met het (sinds 1956)
150 zetels tellende parlement.
Grondwetswijziging
Hagenaar Willem Drees, oud-wethouder
van de stad, werd in 1948 op al 62-jarige
leeftijd voor het eerst minister-president,
van een coalitie-kabinet van PvdA,
VVD, KVP en CHU. Drees werd premier, hoewel de PvdA met 27 zetels binnen die coalitie niet de grootste was. Dat
was de KVP met 32 zetels. De Christelijk-Historische Unie had er 9 en de
VVD 8. Met 76 van 100 kamerzetels was
er bijna sprake van een ‘nationaal kabinet’. De keuze daarvoor had trouwens
een goede reden, omdat er een wijziging
van de Grondwet moest worden doorgevoerd, om de souvereiniteitsoverdracht
mogelijk te maken om Nederlands-Indië
uit het koninkrijk los te maken en als
Indonesië op de kaart te zetten - het land
met de meeste Islamitische inwoners ter
wereld trouwens, toen en nu nog steeds.
Een heikel politiek punt in die hele affaire was de positie van het ook tot het
koninkrijk behorende Nieuw-Guinea;
Indonesië wilde dat ‘erbij’ hebben - maar
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- Minister-president Willem Drees wacht tijdens de verkiezingen van 1956, als derde in de rij, op het stembureau in Den Haag z’n
beurt af. Een lichte oefening in geduld, afgezet tegen de vier maanden die de formatie zou gaan duren. (Foto: Anefo) -

dat lag niet goed in het parlement, vooral
niet bij de VVD, die z’n eigen minister
Stikker verweet dat hij zich daar in het
kabinet onvoldoende tegen verzette. Het
leidde tot de val van het kabinet Drees.
(Pas in 1962 slaagde de Amerikaanse
president John F. Kennedy erin om de
Nederlandse regering de onafhankelijkkheid van Nieuw-Guinea ‘door de strot’
te duwen.)
Korea-oorlog
Eind jaren veertig kwam de economische
hulp voor de wederopbouw van Europa na
WO II goed op gang, vooral door het plan
van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George C. Marshall. Toen
Amerika in 1950 de Koreaanse Oorlog
tegen het communisme begon, vroeg het
aan Nederland om troepen te sturen. Toen
Nederland dit weigerde, dreigde Amerika
de Marshall-hulp op te zeggen. Middels
de VN werd er een mouw aan gepast,
maar het optimisme over internationale
samenwerking verdampte en er zette zich in
Nederland een economische recessie in.
De economie werd zo het onderwerp van
de verkiezingen van 1952. In 1952/1953
moeten er circa 215.000 nieuwe banen zijn,
onder meer door investeringen in outillage
en gebouwen. Middelen om de industriali-
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Vaderlijke uitstraling
De PvdA liep bij de stemgang behoorlijk
in op de KVP, door drie zetels te winnen,
terwijl de katholieken er twee moesten
inleveren. Dat was vooral aan Drees te
danken, die voor veel Nederlanders, ook
van niet-PvdA-huize, boven de partijen
uitsteeg door zijn aanhoudende zorg voor
zwakkeren in de samenlerving, gecombineerd met een bescheiden opstelling, een
sobere presentatie en zuinige inslag. Zijn
initiatieven voor de totstandkoming van een
inkomensregeling voor ouderen (de latere
AOW) en werklozen (WW), alsmede voor
een nieuwe Winkelsluitingswet (max. tot 6
uur ‘s middags en dicht op zondag - omdat
Drees vond dat arbeiders in het MKB ook
een persoonlijk- en gezinsleven moesten
kunnen leiden), werden breed gewaardeerd.
Dat ‘Vadertje Drees’ aanbleef als premier,
in weer een brede coalitie, maar nu met de
Anti-revolutionairen (ARP) ter vervanging
van de VVD, was bijna onomstreden. De

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

satie te bevorderen zijn een gunstig fiscaal
klimaat, meer vrijheid voor bedrijven om
zich te mogen vestigen, betere scholingsmogelijkheden, versterking van research
(o.a. bij TNO), modernisering van de
elektriciteitsvoorziening, kredietfaciliteiten
en staatsgarantie

el 7

VVD zelf had er geen zin meer in, de partij
wilde met een eigen geluid oppositie gaan
voeren.

In 1955 raakte het kabinet in crisis over
de huurverrhoging, die zou 5 procent
moeten bedragen, maar de PvdA vond
dat alleen acceptabel als tegelijk afspraken werden gemaakt woningverbetering,
of tenminste belastingverlaging. Het debat erover, samen met allerlei achterkamertjespolitiek, ontaardde in een voor de
mensen in het land niet te volgen gedoe.
Langste formatie
Bij de verkiezingen van 1956 veranderde
niet veel aan de verhoudingen. De PvdA
bleef er met 34 zetels eentje voor op de
KVP. (Na de uitbreiding later dat jaar
van 100 naar 150 kamerzetels, kreeg de
PvdA er 50 en de KVP 49). De ‘formatie’ van 1956 werd wel de langstdurende
tot dan toe. Pas na 122 dagen kwamen
PvdA, KVP, CHU en ARP eruit om
onder Drees nog een rondje verder te
regeren. In 1958 mocht eindelijk KVP’er
Beel alsnog aan de aan de bak als premier. Hij hield de PvdA buiten boord en
was er binnen 10 dagen uit met de CHU
en ARP, over ‘poppetjes’ en programma!

Frans Hoynck van Papendrecht

HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen
woonsituatie precies die zorg bieden
waar u het alleen niet aan kan. We
beschikken over goed opgeleide en
gemotiveerde eigen medewerkers. Wij
hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de
zorg die u verdient.
Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den Haag
Tel:070-7853092 0619914910
www.hvpzorg.nl
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ZomerPlus voor 50+
in Bieb Zoetermeer
In de maanden juli en augustus
organiseert Bibliotheek Zoetermeer voor iedereen boven de
50 het ZomerplusProgramma.
Voor mensen die altijd al hun familiegeschiedenis hebben willen uitzoeken vindt
op maandag 5 juli om 10.00 uur een informatieve lezing over genealogie plaats. Op
woensdag 7 en 28 juli wordt vanaf 19.00
uur een film van Bert Haanstra getoond:
Alleman (1963) en Fanfare(1958).
Liefhebbers van spelletjes kunnen zoals
altijd op de tweede woensdag van de
maand terecht in het Gamecafé, 14 juli en
11 augustus vanaf 9.15 uur.

Film ‘Ben je zestig?!’
Woensdag 21 juli vanaf 19.00 worden
fragmenten vertoond van de onlangs uitgebrachte film Ben je zestig?! Zoetermeer
van dorp tot stad. Filmmaker Gerrit van
Doornen licht de fragmenten toe.
Op diverse data worden twee soorten
workshops gegeven: Digitaal fotoalbum
maken en Klik en Tik het internet op.
De kosten alle activiteiten zijn gering. Zie
voor meer informatie de website van de bibliotheek: www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Inboedels
www.woningontruiming.nl
www.keestaleninboedels.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen.
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha v. Hennenbergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

oek o er ran aal

Van 1953 tot 1973 woonde ik in de 1ste Pietersburgstraat in Transvaalkwartier. Toen ik zag dat de buurt werd
afgebroken, zette ik mijn herinneringen op papier. Eind 2006 verscheen het boek ‘Jeugd in Transvaalkwartier
1953-1973’. De Haagsche Courant/AD wijdde er een artikel aan; belangstellenden konden het gratis ophalen bij de
toenmalige Grafiekwinkel Inkt aan de Prinsegracht. Het liep storm, meer dan duizend exemplaren verwisselden van
eigenaar.
Het boekje is thans volledig op, maar er is toch is er nog steeds vraag naar. Dat heeft mij doen besluiten om het
boek integraal te plaatsen op mijn website, waar het (wederom) gratis is op te halen, zij het nu in ‘digitale’ vorm.
Zo is het weer voor iedereen te lezen. En wie het lastig vindt om van een beeldscherm te lezen, kan het natuurlijk
printen of iemand vragen om dat voor hem of haar te doen. Het boek staat
in zogenaamd ‘PDF-formaat’ op de website. Dat is met het gratis programmaatje Adobe Acrobat Reader makkelijk te lezen en af te drukken.
Downloaden
U vindt het boekje op www.josvandenberg.nl. Ga naar de link ‘biografie’
en dan naar de vermelding ‘Boek jeugd 1953-1973’. Onderaan die pagina
staat een link naar de integrale tekst van het boekje op www.josvandenberg.nl/autobiografie/Josvandenberg JeugdinTransvaalkwartier.pdf

Jos van den Berg ( 1948)
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Bakkerij Vollebregt
Mijn vader, Henk C. Vollebregt,
heeft van rond 1920 tot eind 1959,
samen met zijn tweelingbroer Piet,
gewerkt bij Bakkerij N.J.Vollebregt
aan het Westeinde 155. De bakkerij
was eigendom van hun oudere broer
Nico. Van de bakkerij en van de
bakfietsen waarmee het brood, ook
door mijn vader, in heel Den Haag
werd bezorgd, zijn helaas nauwelijks
foto’s bekend. Onderzoek in het gemeentearchief leverde ook niets op.
Mocht iemand een foto hebben van
de bakkerij/winkel op het Westeinde
of van de bezorgers met hun bakfietsen van Bakkerij Vollebregt, dan zou
ik dat bijzonder graag vernemen.

Hans Vollebregt

oeter eer
vo e re t case a n
orlogsjeugd oefkade
Dit is mijn laatste poging, als weduwe van 75, om mensen te vinden
die net als ik en mijn broer Albert
in de oorlog zijn grootgebracht. Wij
woonden destijds met onze ouders
aan de Hoefkade in Den Haag. Daar
heeft zich heel veel afgespeeld.
Ik hoop dat er nog mensen zijn te

olo on
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- Het zogenoemde klooster bij de weede Achterweg Medemblikstraat. -

eer foto’s gezocht
In verband met het schrijven over
mijn jeugdherinneringen wil ik
vragen of iemand nog foto’s heeft
van het klooster en de boerenhoeve
van de fam. Steijger aan de Tweede
Achterweg c. . Medemblikstraat in
den Haag. Achter dat klooster was
n.l. alleen glastuinbouw en verder
geen enkele bebouwing.
( edactie: op de foto het klooster’, vastgelegd op een plaat uit 19 9 door H.A.W.
Douwes)

vinden die daar ook van weten en
die contact willen opnemen.

Leny de Vent Scheers

cac aho
P nacker
h devent hetnet n
Bevrijdingsfeesten
Ik ben op zoek naar foto’s en/of 8
mm filmpjes van de bevrijdingsfeesten die in de omgeving van de
Goeverneurlaan en de Van Zeggelenlaan zijn gehouden na de oorlog.
Alles is welkom.

Jac ues Ferrageau
s k
erra ea

hetnet n

ok m’n po ziealbum kwijt
Ik las bij u in de krant over een
vrouw die haar ‘poesiealbum’ kwijt
is en dat hoopt terug te krijgen. Ik
schrijf ‘poëziealbum’, maar het
is wel duidelijk waar we het over
hebben.
ook de mijne is zoekgeraakt tussen 1945 en 1950, in de openbare
school aan de Busken Huëtstraat
in Den Haag. Mij is verteld dat op
deze plaats, na de oude school, een
nieuwe is gebouwd waar tussen

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-Del and, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 55.000 exemplaren, via circa 280 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en service ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).

de resten mijn poëziealbum heeft
gelegen! Ik was erg aan het album
gehecht, daar ook mijn meester L.
Roggeveen hierin had geschreven.
Ik woonde destijds aan de Camera
Obscurastraat in Den Haag.

H.J. Vaz Dias Meershoek
aardve ers aarde
en Haa

Peter Tazelaar
Ik ben op zoek naar mensen die iets
kunnen vertellen over het naoorlogse
leven van oorlogsheld Peter Tazelaar
(1920-1993). In de jaren ‘50 werkte
hij bij Shell en was in die tijd een
vaste klant in het Haagse café De
Oude Mol.

Jan van Rijn
e o

e dschenda
an vanr n case a n
Familie Lambregts
uit de Kockstraat
Langs deze weg wil ik graag proberen om mijn familie te zoeken, met
name neven en nichten. Nazaten van
de familie Lambregts uit de Kockstraat. Drie zoons en zeven dochters.
Ik ben een dochter van Chris Lambregts. Van de zeven dochters zijn er
twee naar Amerika geëmigreerd. Ik
zou het leuk vinden om iets te horen.

Victor Laurentius
v a rent s

Anita van
der Neut-Lambregts.
an r de

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
Administratie:
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

edactie: op het fotootje de chenkstraat
in 19 , met tramlijn trouwens.

J.F. Desen

P an end kstraat
en Haa

a co

aschrift redactie: De briefschrijver
is zo bescheiden om onvermeld te
laten dat er van zijn hand in
9
een mooi boek over deze oorlogsheld verscheen: De grote azelaar
idder
ebel . (
9 -9 1 -9 1-6).
ie voor meer informatie
www.petertazelaar.nl

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

onnet n

Bezuidenhout est
Wat brengen jullie een grandioos
geweldige krant uit. Ik ben amateur
genealoog. Een klein deel van mijn
jeugd heb ik doorgebracht in een
hofjeswoning in de Prins Hendrikstraat; mijn vader en moeder
woonden toen in bij mijn opa en zijn
tweede vrouw. Die hofjes bestaan
gelukkig nog steeds. Toen ik een jaar
of vijf was zijn we verhuisd naar
de Schenkstraat in Bezuidenhout
West, een groot deel van die buurt is
trouwens gesloopt. Zo moesten we
verhuizen toen ik een jaar of veertien
was, naar de Camera Obscurastraat die ook al weer grotendeels
is afgebroken. Ik schrijf omdat het
zo moeilijk is om nog iets terug te
vinden van die oude buurten waar ik
ben opgegroeid, dat maakt het moeilijk om mijn jeugdherinneringen te
bewaren. Ik zou het mooi vinden als
er in de krant eens wat geschreven
zou worden over het verleden van
de Schenkstraat, de Vlietstraat en de
Schenkweg, toen de Blauwe Tram
daar nog reed.

oofdredacteur:
Frans M. Hoynck van Papendrecht
redactie deoud-hagenaar.nl
Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties zonder bronvermelding, wordt verzocht
met de uitgever contact op te nemen voor het
treffen van een regeling.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

- chenkstraat -

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie deoud-hagenaar.nl of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
mail-adressen en telefoonnummers De ud- agenaar:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl 06 - 23700323
Administratie
rita deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
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oievaart
idzomeravondvaarten
Rond de langste dag van het jaar houdt
De Ooievaart traditiegetrouw Midzomeravondvaarten. In de rust en het verstilde
licht vertellen onze gidsen romantische,
dramatische en niet te vergeten ook hilarische verhalen van vroeger en nu. Naast
de verhalen wordt u gedurende de vaart
getrakteerd op sfeervolle zang.
Zwanen, reigers, futen en nijlgansen, en
op sommige plekken komt de geur van
lindebloesem over het water waaien. Om
20.30 uur word u ontvangen met een
glaasje wijn ontvangen in het Havenkantoor op Bierkade 18b. Aansluitend de
rondvaart van 21.00 uur tot 22.30 uur.
Vaardata en tijden: do 17 juni 2010, vr 18
25 juni 2010, za 19 26 juni 2010, zo
20 27 juni 2010 en wo 23 juni 2010.
Prijs: 12.50 p.p. Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Boek daarom tijdig
bij het Bezoekerscentrum aan de Wagenstraat 193 of bel met telefoonnummer:
070-4451869 (keuze 1), voor het reserveren van een kaartje.

Dansen op
e otische muziek
U kunt zich nu inschrijven voor dansles
in Wijk- en dienstencentrum Het Henri
Couvéehuis, Prins Mauritslaan 49. Er
wordt gedanst op exotische muziek.
De dansstijlen die aan bod komen zijn
Zouk, Merengue, Salsa, Bachata, Samba,
Zumba, Afrikaans en Indiaas. De les
wordt afgesloten met oefeningen voor balans en ademhaling. Naast het opkrikken
van de conditie en versteviging van de
spieren staat gezelligheid en ontmoeting
centraal. Daarom wordt er een kwartiertje
pauze ingelast zodat men gezamenlijk
wat kan drinken. De dansles is individueel, voor mannen en vrouwen en niet aan
leeftijd gebonden. Iedereen is welkom.
De lessen zijn vanaf donderdag 10 september, wekelijks van 19.00 20.15 uur.
De kosten bedragen 30,00 voor 8 lessen. Voor meer informatie en inschrijven
tel. 070 350 06 94.
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et gebed van mijn vader, omstreeks 1930 in ons bovenhuisje
aan de Beetsstraat 93 te Den aag poorwijk . chraalhans
was keukenmeester in ons gezin, waar ik als enig kind opgroeide. et foefjes en slimmigheidjes wist mijn moeder van
een bedroefd klein weekloontje rond te komen.
Daarin speelde bakker Bos uit de
Hildebrandstraat een grote rol. Hij
verkocht zijn brood voor de halve
prijs. Het was een dagelijks ritueel
dat weinig geld, maar wel veel tijd
kostte. Als 9-jarig meisje liep ik
met de tas en de centjes naar de
Hildebrandstraat, voor mijn gevoel
een heel eind. Daar aangekomen
moest ik ’s ochtends in de rij gaan
staan, de winkeldeur was dan nog op
slot. Het wachten was op de grote
kar met ‘brood van gister’ dat werd
opgehaald bij de filialen van bakkerij
Hus en Paul Kaiser. Soms moest ik
wel drie kwartier of een uur wachten.
Dan gingen ik en andere kinderen
even uit de rij uit om touwtje te
springen of te hinkelen.
Plaats in de rij
Als de broodkar eindelijk aankwam
renden we terug om ons plekje in
de rij weer in te nemen, niet altijd
zonder problemen, want er waren
vervelende grote mensen die
zeiden: ga jij maar achter in de rij

staan, want jij bent weggelopen .
Gelukkig waren ook vriendelijke
grote mensen die het dan voor ons
kinderen opnamen, want opnieuw
achter aansluiten kon betekenen dat
het oude brood was uitverkocht als je
aan de beurt kwam. Dan had je niets.
Alleen een zorgelijk gezicht van je
moeder.
- De eetsstraat in 19 5 op een prentbriefkaart, de bakker en kinderen uit de buurt poseren. Als de winkeldeur door bakker Bos
werd geopend, liep je door een soort
houten hek één voor één naar de
kopen, dat kostte één cent. Als je nu
menselijke gebaar naar een kind
toonbank. Je kon nog wel zeggen
heel veel geluk had waren de kleine
zoveel indruk op mij maakte, dat ik
of je een wit- of bruinbrood wilde,
broodjes op en gooide bakker Bas
het 80 jaar later nog wil vertellen.
maar niet dat het een knipcasino of
een krentenbol voor één cent in je tas.
Aluzia Flaman-Sjerp
een plaatbrood moest zijn. Die keuze
Waarschijnlijk heeft bakker Bos nooit
osen rch
P e den
kreeg je niet. Zo ging het ook met
kunnen vermoeden dat dit kleine
het bruinbrood.
Papier of verpakking was er niet
bij, het brood
Wij bieden zorg, hulp en verpleging aan ouderen.
ging zo in de tas.
Vertrouwde gezichten op vaste tijden.
STICHTING
Als mijn moeder
Stichting Bijdehand,
een centje meer
particuliere thuiszorg.
kon missen,
Zorgt voor ouderen
Bel 070 - 396.33.65
mocht ik een
Samen met ons redt u het wel!
W W W. S T I C H T I N G B I J D E H A N D . N L
cadet je of puntje

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen?
Bijdehand

aa e onk aller in actie
p zondag juli vindt in het Leen Volkerijk honkbalstadion aan de Dedemsvaartweg een
wedstrijd plaats tussen een team van oud aagse honkbalspelers. Tegenstander is een
team van oud-internationals. De spelers van oud Den aag worden geselecteerd door Bart
Volkerijk, de beste pitcher die Nederland ooit heeft gekend en oud speler van AD . De levende legende van het Nederlandse honkbal zal naar alle waarschijnlijkheid die dag ook op
de werpheuvel staan.
De wedstrijd tussen de veteranen
maakt deel uit van het programma
dat in het teken staat van de eerste All
Star Game in ons land. De organisatie
van deze wedstrijd tussen de teams
North en South met daarin de beste
spelers die momenteel in de hoogste
klasse uitkomen, is in handen van
hoofdklasser ADO.

Meneer Bennik

Voortaan jaarlijks
Deze All Star Game moet een
jaarlijks terugkerend honkbalfeest
worden, waarbij het publiek kan
genieten van tophonkbal in al zijn
facetten. Vanaf nu kan op internet on
line worden gestemd voor de eerste
editie van de All Star Game, via de
link op de website van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball

Bond: www.knbsb.nl
De wedstrijd tussen oud Den Haag en
de oud internationals begint zondag 4
juli om 11.00 uur. De hoofdmoot van
die dag, de All Star Game, begint om
16.00 uur. Kaarten kosten zes euro
vanaf 15 jaar en 3 euro tot en met 14
jaar en kunnen via de voorverkoop
tot en met 27 juni via de website van
de KNBSB worden gekocht.

- art olkerijk in 199 in actie. -
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Heerlijke afsluiting
van een heerlijke dag

Schiedam in teken
van water

Nadat u Schiedam heeft ontdekt
wacht u een heerlijke culinaire
ontdekking wanneer u besluit de
dag af te sluiten met een etentje
in het onlangs geopende nieuwe
restaurant van Novotel Schiedam.
Op vertoon van deze bon wordt u
bij een driegangenmenu een halve
fles huiswijn aangeboden.

Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende
evenementen plaats, zoals Scyedam Vaert (de jaarlijkse
reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig) en de Brandersfeesten.
Dan worden rondom de havens nautische en culturele
activiteiten georganiseerd. Ook is er dit jaar veel
aandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor het
programma op www.ontdekschiedam.nu.

Wanneer één dag tekort is om
Schiedam te ontdekken…
informeer dan naar de speciale
midweek- en weekendarrangementen.
Hargalaan 2
Schiedam
telefoon:
010-4713322

fotografie: Jan van der Ploeg

#
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Probeer een Union
fiets en kies een route

Fietsverhuur bij VVV Schiedam
De historische binnenstad van
Schiedam en het omringende groen
van Midden-Delfland vormen de
ideale combinatie voor een
ontdekkingstocht op de fiets.
Fietsliefhebbers combineren zo
de schoonheid van twee werelden:
historie en natuur. Bij de VVVwinkel zijn verschillende fietsroutes
verkrijgbaar die fietsers langs de
mooiste plekken in de stad en de

regio leiden. Voor diegenen die geen
fiets hebben of altijd al een keer een
elektrische fiets willen proberen,
verhuurt de VVV-winkel tijdens
openingsuren luxe en elektrische
(E-bikes) Union fietsen. Een luxe
fiets kost € 11,00 per dag en de
kosten voor een E-bike zijn € 21,00
per dag. Identificatie is verplicht en
de VVV-winkel vraagt € 50,00 borg
per fiets.

Tweede Wereldoorlog in
Rotterdam in beeld gebracht

Via de handige, nieuwe website
www.planjefietsroute.nl kunt u
feilloos vooraf uw route uitstippelen.*

Met de Aqualiner van
Rotterdam naar Schiedam
Gemakkelijk reizen over het water
van Rotterdam naar Schiedam en
weer terug. Dat kan vanaf nu ieder
weekend tot en met 26 september
met de Aqualiner. Op zaterdag en
zondag legt de Aqualiner tussen
12.00 en 20.00 uur aan bij de haltes
Maasboulevard in Schiedam,
RDM Heijplaat en Willemskade in
Rotterdam. In Rotterdam vertrekt
de Aqualiner twintig minuten na
het hele uur, in Schiedam rond tien
minuten voor het hele uur. Bij de
Maasboulevard staat een gratis
pendelbus van Komkids die u naar
het centrum brengt. Na een bezoek
aan de Lange Haven, de grootste
molens van de wereld en bijvoor-

beeld het Jenevermuseum of het
Stedelijk Museum Schiedam, kunt
u met de gratis pendeldienst terug
naar de Maasboulevard. De bus
stopt bij de Bas van der Heijden
op de Buitenhavenweg en de ruïne
van Huis te Riviere bij het Stadserf.
Fietsliefhebbers kunnen de fiets
meenemen op de Aqualiner, om zo
de historie van Schiedam te combineren met de groene omgeving
van Midden-Delfland. De Aqualiner
stopt ook bij RDM Heijplaat. Hier is
de tentoonstelling ‘Infernopolis’ van
Atelier Van Lieshout te zien.
Kijk voor meer informatie op
www.ontdekschiedam.nu.

Bezoek de Schiedamse industrie
Op donderdagmiddag 8 juli kunt u
in een groep van 25 personen een
bezoek brengen aan Damen
Shiprepair of Mammoet. Na een
tour door Schiedam met een
touringcar en een gids, krijgt u in

het bedrijf naar keuze een rondleiding.
Kosten zijn € 16,00 p.p. Inschrijven
kan bij VVV Schiedam: 010-4262654
of groepen@vvvschiedam.nl.
De organisatie heeft uw paspoortnummer nodig bij inschrijving.

* Deze site maakt gebruik van het
knooppuntensysteem.

Gratis Rabo
Bidon!
Gert Jan Kocken, Depictions of Rotterdam 1940-1945, 2010, C print, 300 x 400 cm

Het Stedelijk Museum
Schiedam presenteert tot
en met 29 augustus 2010 de
solotentoonstelling ‘Gert Jan
Kocken. Positions’. Gert jan
Kocken maakte nieuwe fotoinstallaties die ingaan op de
geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, en de sporen
hiervan in Amsterdam,
Rotterdam en Schiedam.
De rol die foto’s, cartografie en
ander beeldmateriaal vervult op
cruciale momenten in de geschiedenis, wordt door Kocken uitvergroot en ontleed. Hierdoor loopt de
toeschouwer bij wijze van spreken
door de Tweede Wereldoorlog.
Het nagedachtenisbeeld dat Kocken
aan de Tweede Wereldoorlog wijdt,
prent zich onherroepelijk in het

Verrassende driedaagse fietsvakantie
Voor fietsfans die van een verblijf in
Schiedam een onvergetelijke, kleine
vakantie willen maken, is er een
speciale historische stedenfietstocht van drie dagen. Het Novotel in
Schiedam is elke dag het begin- en
eindpunt. De eerste dag fietst u 27
kilometer langs de Rotterdamse
haven, naar Schiedam. Hier komt
u langs de grootste molens van
de wereld, oude distilleerderijen
en branderijen, en fietst u over de

adv_oud_rotterdammer2.indd 1

prachtige Lange Haven langs het
Jenevermuseum. Vervolgens gaat
u via de historische Delfshaven
in Rotterdam naar de havens van
Pernis. De tocht op de tweede dag
is 40 kilometer. Vanaf Schiedam
gaat u dwars door Rotterdam naar
de Waterbus om hiermee naar
Alblasserdam te gaan. U fietst langs
de molens van Kinderdijk en het
polderlandschap van de Alblasserwaard naar historisch Dordrecht om

Bij de VVV-winkel in Schiedam
huurt u splinternieuwe Union
huurfietsen. De Schiedamse fietsfabrikant biedt u de keuze tussen
nieuwe Union modellen, zoals een
stadsfiets met zeven versnellingen
of een extra comfortabele E-bike
met trapondersteuning.

vervolgens weer met de Waterbus
terug te gaan. De derde dag leidt de
route van 39 kilometer naar Delft,
de stad van het Delfts Blauw en met
meer dan 600 rijksmonumenten.
Terug fietst u door de polders van
Midden-Delfland en het natuurgebied Broekpolder. De speciale prijs
voor dit arrangement is slechts
€ 119,00 per persoon. Kijk voor
meer informatie op www.fital.nl.

geheugen. De tentoonstelling begint
met door Kocken gefotografeerde
aquarellen van Hitler die in het
Pentagon in een ijzeren ladekast
worden bewaard. Ze roepen de
vraag op hoe de geschiedenis
anders had kunnen lopen.
Van Amsterdam, Rotterdam en
Schiedam verzamelde Kocken plattegronden uit de jaren 1940 – 1945.
Het oorlogsverleden van de Randstad tekent zich af in stadsplattegronden die Kocken heeft ontleed
en uitvergroot. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op
www.stedelijkmuseumschiedam.nl.

Rondvaarten door
de grachten van
Schiedam

Naast een fietsroute naar keuze
en informatie over Schiedam en
omgeving, ontvangen de huurders
van een fiets bij de VVV-winkel
gratis een Rabo Bio Bidon die ook
door de Rabo wielerploeg tijdens
de Tour de France wordt gebruikt.
Als promotor van de fietssport
in brede zin, wordt de biologisch
afbreekbare bidon u aangeboden
door Rabobank Schiedam–
Vlaardingen.

Het vertrek- en eindpunt zijn bij
Museummolen De Nieuwe
Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.

Met een tocht op de fluisterboot
kunt u ruim een uur genieten van
de havens, pakhuizen, branderijen,
mouterijen en molens. Dinsdag tot
en met zondag vaart de fluisterboot
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Fotografie: Adri Reijnhout

Stichting Promotie Schiedam
Buitenhavenweg 9
3113 BC Schiedam
010-4733000
info@ontdekschiedam.nu

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu

11-06-2010 19:38:45
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De erste Nederlandse Buitenschool aan de Doorniksestraat

r rak een kin erre ol tie
it o ater a 29 ni 1929

anneer je oudere mensen spreekt, krijg je vaak te horen dat vroeger alles beter was. Nou ja, bijna alles.
Zo luisterden de kinderen veel beter naar de juf en de meester om maar eens iets te noemen. In een van de
vorige uitgaven van deze krant werd de erste Nederlandse Buitenschool genoemd en ik wil u iets vertellen
van de gang van zaken op deze school rond het jaar 1930. ver die goeie ouwe tijd dus.
Vanaf 1917 tot begin 2000 bevond
zich op het adres Doorniksestraat 28
een school voor langdurig zieke kinderen: De Eerste Nederlandse Buitenschool. U leest het goed, de eerste van
heel Nederland! In het begin kwamen
hier vooral kinderen met aanleg voor
tuberculose en in een later stadium kon
men er ook andere ziekten aantreffen,
waaronder astma. Aanvankelijk stond
de verpleging centraal en was er nog
nauwelijks sprake van onderwijs. De
leiding berustte dan ook bij Jonkvrouwe H.J. van Panthaleon van Eck
en niet bij het schoolhoofd. Hier kwam
rond 1930 verandering in. Waarom

dit het geval was en hoe één en ander
verlopen is, ga ik u nu vertellen.

et gezag
Op 17 januari 1930 stuurde het
toenmalige schoolhoofd, de heer
J.J.Wagner een uitgebreide brief
gericht aan Den heer Wethouder van
Onderwijs der gemeente ’s Gravenhage. Dat hier waarschijnlijk van enig
eigenbelang sprake was, is moeilijk
te ontkennen. Wagner wilde maar al
te graag de leiding overnemen. In de
brief toonde hij aan dat, wanneer er
leerkrachten aanwezig waren er sprake
was van ‘orde en regelmaat’, maar dat het heel
anders liep als zij er niet
waren. De brief was uiteindelijk mede aanleiding
voor de gemeente om het
gezag over de school,
dat aanvankelijk bij een
particuliere stichting lag,
per 15 mei 1932 over te
nemen en dagelijks in
handen te geven aan het
eg nabij
ner aan de apijtw
ag
W
r
teu
ec
hoofd der school.
dir
n
- De woning va
n foto uit 19 . de school, op ee
Enkele citaten uit voor-

i

- chrijver dezes,
arl

Doeke Eisma, in
196 als directeu
van de uitenscho
noemde brief: De
r
ol gefotografeerd
voor de Haagsche
ou
ra
nt
met bril, coiffure
wanorde nam toe,
en out t die er zo
destijds bij
hoorden. zoodat van rustige
maaltijden, orde en
regelmaat bij het ba‘ ene groote waarde’
den, behoorlijk spelen
Zo ver is het echter niet gekomen. Op
der kinderen op vrije
11 januari 1930 geeft het gemeenmiddagen, allemaal
tebestuur al aan, dat men dit besluit
momenten, waarop
betreurt. Deze instelling toch is er
het onderwijzend
eene van zeer groote waarde voor
personeel niet aanwezig
van meester
uw, met de klas
kinderen, die met tuberculose worden
was, geen sprake was.
- es in de snee
n. Minderman buite
bedreigd. Het zou dus in hoge mate te
Zaterdagmiddag 29 juni
betreuren zijn, wanneer deze school,
1929, dus bij afwezigdie gelegen is in een duinpark, dat
den laten steeds veel te wenschen over.
heid van het onderwijvoor het beoogde doel bij uitstek
De waschbakjes werden gebruikt voor
zend personeel, brak op de inrichting
geschikt is, opgeheven zou worden.
het handenwasschen van 60 kinderen,
een ware revolutie uit. De kinderen
De Gemeente stelt zich dan ook garant
zoodat 6 kinderen hun handen wasstonden op de daken der rusthallen en
voor de kosten voor de instandhouding
schen in hetzelfde water. Deze bakjes
gooiden het herstellingsoord personeel
van het herstellingsoord.
worden ook gebruikt voor tandenbormet steenen en klompen. Zij waren
In hoeverre die stenen en klompen
stelen, snijboonen afhalen en om te
door het dolle heen. De vrouw van den
hebben bijgedragen aan dit besluit
dienen in gevallen van onpasselijkheid
conciërge greep in en probeerde de
weet ik niet, wel wordt duidelijk, dat
bij de kinderen.
kinderen enigszins te kalmeeren. Zij
ook in die tijd sommige kinderen hun
Wagner besluit zijn brief met de medegaf de leiding den raad, de kinderen
ongenoegen niet onder stoelen of
deling, dat het bestuur besloten heeft
weg te sturen. Deze maatregel werd
banken staken!
de inrichting te sluiten, het personeel
uitgevoerd en joelende, tierende en
te ontslaan en de patiënten naar huis
schreeuwende liepen alle kinderen
te sturen.
op eigen gelegenheid weg zonder
Carl Doeke Eisma
toezicht. De hygiënische toestancar e s a p anet n

aar ocent Piet in er an

Zelf ben ik geen leerling geweest van De erste Nederlandse Buitenschool, toch heb ik er veel herinneringen aan,
omdat mijn vader, P.F. . inderman Piet er vanaf 1920 meer dan veertig jaar heeft gewerkt.
De uren die de leerkrachten en de
leerlingen samen doorbrachten op de
Buitenschool, waren veel langer dan
die in het gewone lager onderwijs.
Dit zou wel eens de reden kunnen
zijn, waarom deze tijd een belangrijke
plaats innam in hun leven.
Oorspronkelijk kwamen alleen
kinderen met lichamelijke problemen
in aanmerking voor plaatsing op deze
school. Een groot aantal leed aan
TBC, vandaar de locatie dicht bij zee.

ldje op het
- Mijn vader en ik bij een bee
ool. sch
de
achterterrein van

Lammetje
Mijn allereerste bezoek aan de school
vond plaats in het voorjaar van 1936,
toen ik 2 jaar oud was. Er was net een
lammetje geboren in het schapenhok
op het veldje achter de school. Juffrouw Antonisse, die ook heel lang op
de Buitenschool gewerkt heeft, liet
me het lammetje zien. Een ander geliefd moment om te komen kijken was
de laatste schooldag voor de grote
vakantie, want dan bakten de dames
in de keuken pannenkoeken voor iedereen. Stel u voor 100 leerlingen,
personeel en nog wat extra bezoek!
onci rge Kreffer
Een zeer centrale figuur gedurende
de jaren dertig en veertig was de conciërge, de heer Kreffer. Hij verzorgde
naast zijn gewone werk de dieren,
gaf handenarbeidles aan de jongens,
gaf leiding bij de schooltuintjes en
was imker.
Op 20 mei 1931 zijn mijn ouders
getrouwd, 5 dagen nadat de Buitenschool een openbare school geworden was. Onder de school was
een grote ruimte en daar werden

tijdens de oorlog bezittingen van het
personeel verstopt. Ook onze radio,
een kast van een ding, stond hier.
Na de oorlog stond hij weer in onze
boekenkast, zonder al te veel schade
opgelopen te hebben.
tagiaire
Precies twintig
jaar na mijn eerste
bezoek aan deze
school ben ik
teruggekeerd om er
stage te lopen, als
onderdeel van mijn
opleiding aan de
Kweekschool. Mijn
vader was lid van
de SDAP. Zo heeft
hij samen met de
bekende schrijver
Simon Carmiggelt
met een witkwast
leuzen op diverse
muren in Den Haag
gekalkt. Naast zijn
schoolwerk heeft
hij nog veel meer
gedaan, onder

andere bij de korfbalvereniging Ons Eibernest.

Drude ConnellyMinderman
dr deconne y
t nternet co

- Mijn moeder zit
links op de foto en
juffrouw Antonisse houdt het lam
metje vast. Het kle
ine kind dat
erbij staat met tas
je ben ik zelf. -

OPEN HUIS zaterdag 19 juni 11.00 uur – 15.00 uur
Résidence Château Bleu
Leidsestraatweg 15 te Den Haag

Diverse appartementen te koop met een oppervlakte
variërend van 50m2 tot ca 145m2 in een heerlijk groene
omgeving.

Prijzen v.a.

€58.000,- tot €337.500,- KK

Résidence Château Bleu biedt u vele
faciliteiten, waaronder een uitstekend
restaurant, receptionist, huismeester,
bibliotheek, parkeerkelder, goed-onderhouden tuin, logeerkamers.
Centrum Den Haag, Schiphol
en Amsterdam snel bereikbaar!
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

in



De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Loosduinen/
Segbroek

Escamp
rasmus lein
Den Haag

in

-






atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit



in

-

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







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

Bestuursbureau:
rasmus lein

wijndaeler entrum nl

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
’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.
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

Z ND A T I B I

5

o noo
s e o eel e e b de
b o ob els e l s oo oo en
Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
Ook voor rijopleidingen
Onderwerp: Advertentie J. van Vliet

obed

Geachte mevrouw Schaddelee,

ichten urglaan
el
-

I

b

Den aag

o o
nl
Ik stuur u deze mail namens de heer Jan van Vliet uit Reeuwijk waarmee u onlangs tel
over het plaatsen van een advertentie in de Oud-Hagenaar.
(Advertorial)

Hierbij geeft hij u opdracht om de volgende advertentie te plaatsen:

e o ito on

e ol ar in

et Depositofonds van de o peratieve vereniging De Volharding .A.
staat open voor mensen die voorzorgsmaatregelen willen treffen voor
hun uitvaart. et depositofonds is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. p dit ogenblik nemen al meer dan .000 mensen
deel aan het fonds. et doel is om te zorgen dat partner die achterblijft
na een overlijden of de kinderen, geen e tra last te dragen hebben.
Het depositofonds van De Volharding weet dat
het denken over het heengaan niet gemakkelijk is. Daarom heeft het een aantal mensen
in dienst die weten hoe ze moeten omgaan
met dergelijke precaire zaken. Een vertrouwd
persoon die weet om te gaan met gevoelige
onderwerpen. U kunt, als u dat wilt, een afspraak maken met onze medewerkers die aan
de hand van uw wensen een begroting van de
begrafenis of crematiekosten kan opstellen. U
weet dan ook welk bedrag nodig is.
ente
Als u een storting doet in het depositofonds
van De Volharding dan ontvangt u jaarlijks
een rente over uw tegoed. Daarnaast ontvangt
u als lid van de Volharding nog een aardige
korting. In 2010 bedraagt de korting bijvoorbeeld 165 euro.
Al 5 jaar
De Volharding is actief in Den Haag, Zoetermeer en Haaglanden. Het is al 75 jaar een
begrip.

Voor een betaalbare en respectvolle uitvaart.
Vaak denkt men dat het treffen van voorzorgmaatregelen voor oudere mensen is, maar dat
is niet echt zo. De meeste jonge gezinnen met
kinderen storten een bedrag in een fonds of
nemen een andere maatregel.
ontact
Overweegt u ook om een voorzorgmaatregel
te nemen in verband met overlijden, neem
dan contact op met het Depositofonds van
De Volharding. Voor afspraken kunt u terecht
door een brief te sturen naar
Depositofonds De Volharding
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag
Vindt u het gemakkelijker rechtstreeks een
afspraak te maken, dan kunt u ook bellen op
nummer 070 32 40 221.

Afmeting: ± 25 x 57 mm
Aantal plaatsingen: 6 x (in 6 opeenvolgende uitgaven)
Met de volgende tekst en ongeveer volgens de volgende opmaak:
Te koop gevraagd door verzamelaar:

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

oor al uw tuin- en straatwerkzaamheden
a
in i on e org
De factuur kan worden
verzonden naar:
-3 11

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

Sterke lieve betrouwbare goed opgeleide
thuiszorgkracht/hulp in de huishouding. Biedt
u graag zorg aan huis. Ik werk bij voorkeur
voor ouderen. Tel: 06-16421783

J.J. van Vliet
Rietgors 108
2811 AX Reeuwijk
het uisgemakkelijk
iedere dag van een lekkere
JanMaak
van Vliet
te bereikenenopgeniet
0182-393492
gezonde maaltijd. Vers aan Tafel biedt u een complete menukaart vol variatie van koelverse en diepvries maaltijden, soepen,
Met
vriendelijke groet,
desserts, poffertjes en pannenkoeken.
Jack
Bos
Tevens is er ruime keuze aan vegatarische- en dieetmaaltijden.
Al onze maaltijden zijn kant-en-klaar en eenvoudig te verwarmen in de magnetron. Voor u het weet zet u op een door u
gewenst
een in
lekkere
gezonde maaltijd op tafel. De
Geen
virus tijdstip
gevonden
het binnenkomende-bericht.
maaltijden
worden
wekelijks
thuisbezorgd zonder afname
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
verplichting.
Versie:
9.0.819 / Virusdatabase: 271.1.1/2867 - datum van uitgifte: 05/11/10 08:26:00

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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Tot 3 oktober in tadsmuseum Zoetermeer

o itie

onge ooievaars
kijken in arlot
Bewoners van aagse out
zijn inmiddels aan ooievaars
gewend. ok de afgelopen
winter stonden er soms 30
ooievaars in het weiland naast
uis ten Bosch. De meeste
ooievaars blijven in de buurt
hangen. Ze maken een nest,
leggen eieren en begin mei
worden de jongen geboren.
Wilt u zien hoe jonge ooievaars vliegoefeningen doen? Kom dan op zaterdag
19 juni 2010 naar het ooivaarsnest in
Marlot. De Haagse Vogelbescherming
organiseert dan weer een excursie naar
enkele ooievaarsnesten in het Bezuidenhout.
Om 10.00 uur verzamelen we op de
Marlotlaan hoek Offenberglaan, van
waar er goed zicht is op het ooievaarsnest. Tijdens de ongeveer 1,5 uur
durende excursie hoort u iets over de
achtergronden van de Haagse Ooievaar,
over de ooievaars in Nederland en over
de bewoners van dit nest.
Vervolgens willen we naar de Bezuidenhoutseweg hoek Zuidwer aan gaan,
waarvandaan het nest op de at van het
Isabellaland te zien is.
Eventueel fietsen / rijden we daarna nog
naar het ooievaarsnest aan de Parelmoerhorst en tot slot naar het nest bij de
Britseschool aan Het Kleine Loo.
Te voren aanmelden is niet nodig.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
070-3681303

ohm...

e al i oor eel

Vrijwel iedere Nederlander
heeft wel iets van epal in
huis. ie heeft bijvoorbeeld
niet gekampeerd met de
kampeerserviezen van epal?
et bedrijf speelt begin jaren
‘ 0 handig in op de toename
van vrijetijdsbesteding en
de toegenomen welvaart en
presenteert het ultieme kampeerservies dat stapelbaar,
onbreekbaar, compact en
lichtgewicht is. De lunchbo en
en drinkbekers zijn al decennia populair bij kinderen. lke
generatie heeft zijn eigen
favoriete decor.
Wie door Zoetermeer wandelt, maakt
een tijdreis door naoorlogs stedenbouwkundig Nederland. Elke wijk is
anders van opzet. Het Stadsmuseum
Zoetermeer richt zich op deze mode
en tijdgeest vanaf de jaren ‘50. Het
neemt onder meer de directe leefomgeving en het huiselijk domein als
uitgangspunten voor tentoonstellingen
en projecten.

- Mepal is sinds de jaren ’5 een vertouwd gezicht in de keuken.-

de oprichting in 1950 is Mepal een
vertrouwd gezicht geworden op de
Nederlandse markt voor kunststof
producten.
Feest der herkenning
Voor de naoorlogse ontwikkelingen
Rosti Mepal is gevestigd in Loop designgebied is het bedrijf Mepal
chem en richt zich op de productie,
in Nederland een niet weg te denken
ontwerp, fabricage en distributie
factor geweest. De goed vormgegevan consumentenproducten. Sinds
ven en vaak vernieuwende producten
hebben een breed
afzetgebied bij Nederlandse consumenten.
Niet iedereen is zich
ervan bewust iets van
Mepal in huis te hebben, maar geconfronteerd met de bekendste
voorbeelden uit het
assortiment, geldt
voor bijna iedereen het
feest der herkenning.
Velen gebruiken Mepal
producten in het huis- rijwel niet kapot te krijgen, daarom zeer populair voor op de
houden, om mee naar
camping.-

school te nemen of bij het kamperen.
In het zicht
Door de opkomst van de open keuken
vanaf de late jaren ‘60, komen keukenspullen plotsklaps in het zicht te
staan. Mepal levert zijn bijdrage en
maakt trendy gekleurde producten die
gezien mogen worden. En als in de
jaren ‘80 en ‘90 de steeds luxueuzere
keuken zijn intrede doet, wordt ook
het keukenhulpje stijlvoller vormgegeven. Sapkannen, thermoskannen en
andere accessoires kunnen gewoon
op het aanrecht blijven staan. Tot op
de dag van vandaag maakt Mepal
nieuwe producten of subtiele ingrepen
in bestaande ontwerpen die aansluiten
op de verwachtingen en identiteit van
de gebruiker.
atalogus
Naar aanleiding van de tentoonstelling en van het zestigjarig bestaan

van Rosti Mepal wordt een rijk
ge llustreerde catalogus uitgebracht, onder redactie van dr. André
Koch, universitair docent Industriele Vormgeving aan de Universiteit
Leiden. Het verhaal maakt duidelijk
dat Mepal erin geslaagd is om het
negatieve imago van plastic positief
bij te stellen. Juist de duurzaamheid
maakt Mepal producten, zelfs in onze
tijd waarin de milieuproblematiek
hoog op de politieke agenda staat,
praktisch en populair.
Toegangsprijs: Volwassenen: 2,Kinderen t/m 12 jaar:
Gratis Museumjaarkaart: Gratis
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur; zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Adres: Dorpsstraat 7, 2712 AB
Zoetermeer. Telefoon: 079-3164735

e en an aria e on en
p zaterdag 3 juli zal appella tella aris in de Duitse Kerk aan het Bleijenburg te Den aag een
bijzonder concert geven. p ingenieuze wijze zijn in de issa Vitae Virginis werken van componisten
uit de 15e en 1 e eeuw . Des Pr s, . brecht, . Isaac en G.P. da Palestrina samengesmeed tot
n mis waarin het leven van de maagd aria wordt bezongen. Tevens zal een aantal Gregoriaanse
gezangen ten gehore worden gebracht.
Cappella Stella Maris is een vocaal
ensemble dat zich onder de bezielende
leiding van Mikae Natsuyama toelegt
op de uitvoering van religieuze muziek
uit de renaissance en vroeg-barok.
Deze oude muziek vergt een andere
benadering dan koorwerken uit latere
tijden. Zo maken de zangers nog meer
dan anders gebruik van de akoestiek
om met behulp van boventonen tot
één gezamenlijke klank te komen. Dit
vraagt om een luisterende en responsieve manier van zingen. Cappella
Stella Maris bestaat uit vijftien ervaren
amateurzangers.

ikae Natsu ama
Mikae Natsuyama studeerde kerkmuziek aan de Elisabeth University of Music in Hiroshima, Japan. In 1992 kwam
zij naar Nederland om zich verder te
bekwamen in de uitvoering van oude
muziek. Zij studeerde aan het Brabants
Conservatorium bij Rebecca Stewart en
aan het Koninklijk Conservatorium bij
Marius van Altena, Thea van der Putten
en Jill Feldman. In 2008 richtte zij Cappella Stella Maris op met het doel om
deze bijzondere muziek op authentieke
wijze uit te voeren. Onder haar leiding
gaf Cappella Stella Maris reeds enkele
concerten.

Nieuwe leden
In september komen er enkele plaatsen
vrij bij de tenoren en bassen. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met A. Rauws, tel. 070-3656382 of via
bovenstaand mailadres.
oncertgegevens
Wanneer: zaterdag 3 juli, 20:15 uur
Waar: Duitse Kerk, Bleijenburg 3b
Den Haag Entree: 12,50
(studenten en 65 10,00)
Reservering: 070-3452926 of
cappellastellamaris gmail.com
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rgelwandelingen op vrijdag 1 juni en zaterdag 19 juni tijdens Festival lassi ue

er- ollan e

iekc lt r et raaior el o
Verder zijn er in Nederland ook enige tientallen
particulieren die zich ontfermd hebben over een of
meerder draaiorgels. Er zijn nog circa 15 exploitanten van draaiorgels die meestal de exploitatie
op straat combineren met de verhuur voor feesten,
braderieën, et cetera.

et is niet ondenkbaar dat bij deze of gene licht de wenkbrauwen
gefronst werden toen zij in het programma van Festival lassi ue
de Draaiorgelwandeling tegenkwamen. at doen draaiorgels op
Festival lassi ue? Bij nader inzien helemaal niet zo gek. In de
hoogtijdagen van de draaiorgelcultuur in Nederland, zo in jaren
dertig tot vijftig van de vorige eeuw, was er altijd naast het populaire genre veel vraag naar klassieke nummers op het draaiorgel.
De orgelman zorgde er dan ook steevast voor in zijn dagrepertoire
een paar ‘klassiekers’ bij zich te hebben.
Sterker nog: bouwers van kerkorgels
en straatorgels werkten vaak samen en
wisselden bepaalde techniek uit.
Reden genoeg om in de brede programmering van Festival Classi ue aandacht
te geven aan dit oer-Hollandse fenomeen in de vorm van een stadswandeling met op verschillende
plaatsen een ontmoeting met
beroemde draaiorgels die uiteraard klassieke muziek spelen. Inderdaad oer-Hollands:
nergens ter wereld ontstond
zo’n draaiorgel cultuur als
in Nederland; interessant
genoeg om nader stil te staan
bij de historie hiervan.
k. In 1875 kwam Leon Warnies in Amsterdam op het
lumineuze idee dergelijke
grote orgels uit Frankrijk
en Duitsland te importeren.
Niet voor de kermis, maar
om ze op een driewielige
duwkar te plaatsen en ze
aldus in de stad te kunnen
inus oos bij het terras van
- Draaiorgel de egentiger’ van
laten spelen. Daarmee
het aantal toetsen in het klavier
De osthoorn, genoemd naar
was de orgelman geen
(Foto195 : ico aeff). zwerver meer maar een

Zwerus de uiter
In Den Haag, van oudsher een prominente draaiorgelstad, kunnen we elke zaterdag in het centrum
genieten van draaiorgel De Grote Radio van Zwerus
de Ruiter, traditioneel gepresenteerd met paard en
wagen, en in Voorburg speelt ‘s zaterdags draaiorgel
De Brandweer ook authentiek op een houten 3-wieler, en natuurlijk met de hand gedraaid.
Dat het draaiorgel zich mag verheugen in een hernieuwde belangstelling moge ook blijken uit het
feit dat binnenkort voor het eerst weer een draaiorgel, dat ten tijde van de grote uitverkoop in de
jaren ’60 werd verkocht naar het buitenland,
nu weer teruggekocht is en feestelijk wordt
onthaald op 6 juni in het Openluchtmuseum
te Arnhem.

Melodieën uit bekende opera’s waren
favoriet, maar ook stukken van Mozart
en Bach waren gevraagd. En die
klonken vaak verrassend mooi op het
straatorgel! Eigenlijk ook weer niet
zo gek, omdat in de basis de techniek
van een straatorgel niet veel verschilde
van een kerkorgel.

- Dertien igeriaanse stamhoofden bewonderen in 1955 op het oorhout het orgel van de Amsterdammer M hlman (Foto: Friezer-Me er). -

stadsgenoot, en die met vergunning in
bepaalde wijken en straten kon spelen.
Dit initiatief werd de basis voor de
Nederlandse straatdraaiorgelcultuur.
De komst van het orgelboek was ook
belangrijk. Deze boeken waren veel
goedkoper te maken dan de houten cylinders die tot dan toe gebruikt werden
en gaven dus de mogelijkheid snel en
goedkoop de nieuwste hits op het orgel
te krijgen. Het verhuursysteem van
Warnies liet vanaf 1900 een bloeiperiode ontstaan in Nederland waar in elke

stad en dorp draaiorgels te beluisteren
waren. In een tijd zonder radio, met de
grammofoon nog in de kinderschoenen,
was het draaiorgel het medium om
geliefde muziek te beluisteren! Deze
bloeitijd zou pas eind vijftiger jaren ten
einde lopen: de smaak van het publiek
veranderde en de intensiteit van het
verkeer op straat nam toe, waardoor het
draaiorgel in de verdrukking kwam.
Neergang en behoud
Het aantal draaiorgelexploitanten nam

De Grote ap van

in de 60’er jaren sterk af, bovendien
werden veel fraaie draaiorgels verkocht
aan rijke verzamelaars in Amerika en
Japan. Gelukkig is er later weer meer
waardering gekomen voor dit typisch
staaltje Nederlandse volkscultuur.
Musea zoals het Haarlems Draaiorgelmuseum verwierven draaiorgels,
restaureerden ze en namen - en nemen
nog steeds - initiatieven om de orgels
weer bij evenementen op straat te laten
horen.

Nach van Bach
Te zien en te beluisteren zijn: op 18 juni
tijdens de Nach van Bach het eerdergenoemde Haagse draaiorgel De Grote Radio
daterend uit de dertiger jaren; en op 19 juni
staan op de route van de Draaiorgelwandeling
het Rotterdamse toporgel De Cementmolen
(standplaats tegenover Dudok bij ingang
Binnenhof), De Dulciaan uit Groningen
(orgel geheel gespecialiseerd op klassieke muziek) met standplaats hoek Lange
Voorhout en Kneuterdijk, en draaiorgel
‘De Grote Decap van Mina van Es’, een
van oorsprong Rotterdams orgel uit 1926
dat later overging in handen van de

De Dulciaan
Draaiorgel de Dulciaan is gebouwd door lbert Pluer te Bussum in opdracht van eigenaar Guus Diekstra uit Groningen. et
orgel is gereedgekomen in 1999 en in september van dat jaar in
gebruik genomen in Groningen.
Het verzoek van de eigenaar aan de bouwer was om in afwijking van de meeste draaiorgels volledig 12 bassen en trombonebassen in het orgel te bouwen en in de melodiepartij volledig 2 octaven. Dit maakt het orgel bijzonder geschikt om klassieke muziek
zonder veel aanpassingen te vertolken. Er zijn daarom veel klassieke muziekboeken
speciaal voor dit orgel door de eigenaar en andere noteurs gemaakt.
Het orgel is daarom een graag geziene verschijning op landelijke manifestaties en in
de stad Groningen ,waar het regelmatig op de zaterdagen speelt en door liefhebbers
wordt bemand. De dispositie van het orgel is: 77 toetsen verdeeld over 12 bassen, 12
accompagnementen, 25 zang ( melodie), 17 tegenzang, 1 grote trom, 2x kleine trom, 1
afsluiter, 7 registers (viool, bourdon, Piccolo, Celleste, Cello, trombone, uit 8).

in Rotterdam. Vanaf
1946 ging het orgel
van hand tot hand,
waarbij het gaandeweg in steeds slechter
staat kwam te verkeren. Het speelde onder
meer in Den Haag
en Leiden en keerde
in 1951 terug in Rotterdam bij de familie
Roos. Tenslotte werd
het in 1955 verkocht
aan de firma Perlee in Amsterdam alwaar het
vanwege de slechte staat in opslag ging.
Pas in 1964 besloot Gijs Perlee het orgel grondig
en vakbekwaam te restaureren waarbij ook enige
aanpassingen gedaan werden aan het gamma,
echter ook werd het fraaie front verkleind om het
orgel makkelijker hanteerbaar te maken. Pauw en
papegaaien verdwenen daardoor. Resultaat was
een zeer aansprekend orgel dat vanaf 1967 weer
een graag gehoorde gast was en werd geëxploiteerd werd in o.a. Utrecht, Beverwijk, Zeist en

traat
Amsterdamse exploitant Perlee (standplaats Escher
in het Paleis aan het Lange Voorhout.) De orgels
spelen van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Wilt u meelopen met de Draaiorgelwandeling en
aldus het Haagse stadsschoon combineren met de
ontmoeting met de draaiorgels geef u dan op via
www. festivalclassi ue.nl/selfservice/workshops.

Paul Smits
pa

phono and co

Haarlem.
Eind jaren ’90 was het orgel wederom toe aan een
grote restauratie. Die kwam er in twee etappes: in
2004 werd het binnenwerk geheel gereviseerd, en
in 2008 werd het front in oude luister hersteld en
keerde de Pauw terug op de kap. En zo treedt ‘De
Grote Cap van Mina van Es’ in volle glorie weer
regelmatig op, vrijwel net zoals het orgel te zien
en te horen was op de Rotterdamse keien in de
dertiger jaren van de vorige eeuw.

NK Luchtdirigeren live op Radio West
Juni is festivalmaand in Den Haag. Met muziek, cultuur en entertainment. The Hague Festivals noemen ze dat in de Hofstad. Op vrijdag 18 juni staat
het NK Luchtdirigeren op het programma, als onderdeel van Festival Classique. Radio West is erbij.
Festival Klassiek laat Den Haag komend weekend bruisen
van de klassieke muziek. Met Babyconcerten, de Nach van
Bach en Mevrouw de Componist staan voor deze editie
weer veel bijzondere uitvoeringen op het programma. Zo
ook de derde editie van het NK Luchtdirigeren, dat dit jaar
zelfs een treedje hoger gaat met een heuse wereldrecordpoging. ÒKom op vrijdagmiddag 18 juni naar Het Plein en
schrijf samen met Festival Classique geschiedenis!Ó zo luidt
dan ook de oproep op de website Festival Classique. Want de organisatie wil zoveel mogelijk
luchtdirigenten tegelijk de maat laten zwaaien. En Radio West is erbij. Presentator Patrick
van Houten doet live verslag van dit bijzondere evenement. Het verslag van de klassieke
recordpoging is te horen op vrijdag 18 juni tussen 11 en 12 uur op 89.3 Radio West.

The Hague Festivalsjournaal

Festival Classique is een van de vele festiviteiten die vallen onder de noemer The Hague Festivals. Op het programma staan evenementen voor jong en oud op het gebied van cultuur,
muziek en entertainment. Bekende namen tijdens de festivalperiode zijn verder Den Haag
Sculptuur, PopHotSpot Zomerfestival, ShoppingNight, Nederlandse Veteranendag en Parkpop. TV West doet in juni verslag van alle festiviteiten in het The Hague Festivals Journaal,
dat dagelijks te zien is direct na het TV West Nieuws.
Meer informatie over alle uitzendingen die Omroep West maakt rond The Hague Festivals is
vinden op www.westonline.nl. Over alle evenementen van The Hague Festivals is informatie te vinden op de website www.thehaguefestivals.com.

Zoetermeer in de
spotlights!

- Draaiorgel De loemenmeid in 1991 op het oordeinde
(Foto: out teenkamp).. -

De ementmolen

ina van s

Dit hele mooie draaiorgel werd vooral beroemd door zijn e ploitant ina van s. et werd in 192 gebouwd door
de bekende Belgische orgelfabrikant Firma Gebr. De ap uit Antwerpen. et werd ontworpen op het 5-toets De ap
straatorgel gamma. De eerste eigenaar was de bekende otterdamse draaiorgelverhuurder Piet Timmermans, die ook
de alleenvertegenwoordiger was van de De ap in Nederland.
In zijn beginjaren werd het orgel ‘kaal’ geëxploiteerd, dat wil zeggen zonder front; dat front
kwam pas in 1932 maar was toen gelijk een
spektakelstuk: op de hoge kap was een fraaie
pauw geschilderd, en op de brede zijvleugels twee
fraaie papegaaien. Aldus kreeg het orgel de naam
‘De Pauw’.
Exploitante werd de weduwvrouw Mina van Es,
en zij zou het orgel erg succesvol exploiteren tot
1942 toen de bezetter de straatorgels verbood. In
1938 ging het orgel zoals zo vele in die tijd naar
Breda alwaar de orgelfirma Carl Frei het orgel
aanpaste volgens het eigen systeem. Voor Mina
van Es was dit orgel haar troetelkind; zij werd
een bekende verschijning met het orgel (vooral
in Rotterdam Crooswijk): steevast gekleed in een
wit schort, waaronder de geldtas en een peperbus
aan een stuk touw om al te opdringerige supporters van het lijf te houden. Als vanzelf kreeg het
orgel haar naam, en tot de dag van vandaag heet
het orgel ‘De Grote Cap van Mina van Es’.
Toen in 1942 er niet meer gespeeld mocht worden
werd het orgel verkocht, en kwam in de latere
oorlogsjaren o.m. in handen van Willem Roos
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Dit fantastische draaiorgel is eigendom van mevrouw A.
oos uit otterdam. et orgel werd gebouwd door de beroemde Bredase draaiorgelbouwer arl Frei in 193 . ij gebruikte voor de bouw onderdelen van andere oude orgels.
In 193 werd het draaiorgel naar Amsterdam verscheept
t.a.v. van de eerste eigenaar, de heer . van aaren.
De naam Cementmolen werd aan dit orgel
gegeven omdat het
draaiwiel aanvankelijk
rechte spaken had in
plaats van de gebruikelijke gebogen spaken.
Na de 2e WO werd het
instrument verkocht
aan de Amsterdamse
exploitant Henk
Mohlman.
In 1955 werd het
orgel zwaar beschadigd omdat de vrachtwagen waar het orgel op stond tegen de
onderkant van een viaduct aanreed. In 1966 kocht de huidige eigenaar het orgel in
onderdelen, als een bouwpakket; zijn broer Jan nam het op zich het instrument weer
speelbaar te maken, waarbij o.a. een nieuw mechaniek en nieuwe balgen werden
gemaakt. In 1978 werd het front ‘op nieuw hout gezet’ en geschilderd door Feite
Posthumus uit Bergambacht. Carl Frei jr. te Waldkirch verving enige rijen pijpen
door nieuwe. Het register Bifoon II (op tegenzang) werd veranderd van 8’ 8’ naar
8’ 4’, een octaaf hoger. Sinds 1967 wordt het orgel door de eigenaar op straat
geëxploiteerd.

De ruim honderdtwintigduizend Zoetermeerders wisten het natuurlijk al lang: Zoetermeer is een heerlijke
stad. Met een eigen sfeer, gezellige winkelcventra, bijzondere woonwijken, originele evenementen en een
bruisend ondernemersklimaat. Alle reden voor Omroep West om ÔSweet Lake CityÕ eens in het zonnetje
te zetten. Een week lang. Van maandag 21 juni t/m
zondag 27 juni maakt West live radio en televisie vanuit de binnenstad van Zoetermeer. Bij de recreatieplas
Noord Aa maakt de sportredactie opnames van de TV
West-serie Suppersterrensportspektakel. Verder besteedt West de hele week extra aandacht
aan nieuws, mensen, evenementen en bijzondere typisch Zoetermeerse onderwerpen. Meer
informatie is te vinden op Westonline.nl

7-9
uur: TV West Ochtendnieuws
Ook in de zomer is er elke morgen het TV West Ochtendnieuws, als goed begin van een
actieve dag. Elke werkdag start TV WEst namelijk met een kort regionaal bulletin met het
laatste nieuws, actuele verkeersinformatie en de weersverwachting voor de regio. TV West
Ochtendnieuws is er van maandag t/m vrijdag vanaf zeven uur.

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

zaterdag vanaf 20.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport
zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
The Hague Festivals
Haagse Iconen
TV West Sport
Verkeersjournaal

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
WK Journaal
The Hague Festivals
Bep het Medium Zomertoer
dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
The Hague Festivals
Team West
Van 0 tot 23

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

Deze week:
maandag t/m vrijdag
06-09 u West wordt Wakker
09-12 u de Ochtendshow
12-13 u het Twaalfuurtje
13-14 u West Weet het
14-16 u de Middagshow
16-18 u West komt Thuis
18-19 u Gesprek van de Dag

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)

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl
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“Stoud! De winkel waar oud tot nieuw leven komt.”
“Stoud! een combinatie van steigerhout en oud,
die beiden met vakmanschap en een beetje lef nieuw worden.”
“Stoud! waar u exclusieve artikelen kunt kopen die door
trendwatchers in de magazijnen van de vertrouwde kringloopwinkel ontdekt zijn.”

“Stoud! op de Thomsonlaan 77, een trendsetter in Den Haag. ”
Het beste van Schroeder!

Uitgaande van hun individuele wensen,

Was u al gewend om af en toe een

behoeften en mogelijkheden worden ze
begeleid en geschoold, zodat ze de stap naar

kringloopwinkel in te lopen, dan zult u verrast

een gewone baan kunnen maken. Dit noemen

worden in de eerste Stoud! winkel op de

wij een leerwerktraject.

Thomsonlaan. Bij Stoud! vindt u geen prullaria,
maar doet u ontdekkingen, variërend van

Wat doet Schroeder?

meubels, leuke hebbedingetjes, kleding, maar
ook kunst en antiek. Bij Stoud! vindt u het beste

Schroeder is vooral bekend door het

van Schroeder.

kringloopbedrijf met 15 winkels in Den Haag en

Diensten

Rijswijk. De 20 vrachtwagens die de goederen
Het vakmanschap van Schroeder vindt u in de

bij de klanten ophalen en naar de winkels

meubels van steigerhout die met de hand en op
maat worden gemaakt. “Oud “ zijn de antieke

vervoeren, vormen een vertrouwd beeld in
Den Haag.

stukken en de curiosa die ontdekt zijn tussen de
duizenden tweedehands goederen die in de

Kringloopwinkels

kringloopwinkels binnenkomen.

Ook kan er werkervaring worden opgedaan bij de
afdeling Diensten van Schroeder.
De medewerkers van de ‘Dienstenwinkel’
verrichten kleine klussen in en om het huis.
Particulieren kunnen gebruik maken van deze
diensten, zoals schilderen en behangen, maar ook
tuinonderhoud behoort tot de mogelijkheden.

Het beste van Schroeder is betaalbaar!

In de kringloopwinkels kunt u, naast het
gewone huisraad, tegen zeer gunstige prijzen

Projecten

Wat is Schroeder?

wasmachines, computers, ﬁetsen en televisies

Schroeder kent ook een aantal (kleinschalige)
projecten, zoals het Dak- en Thuislozenproject.
Dit project biedt dagbesteding en arbeidstraining
aan daklozen. Door bezig te zijn met bijvoorbeeld
het maken van houten speelgoed of het
opknappen van meubels krijgen ze weer een
dagstructuur en sociale contacten.

kopen die volledig zijn gecontroleerd en waar
De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk

een half jaar garantie op gegeven wordt als de

Bedrijven is een mensontwikkelbedrijf zonder

prijs hoger dan 75 euro is.
Schroeder geeft de mensen die een

winstoogmerk. Mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze
psychische en/of verslavingsproblemen hebben,
een taalachterstand of onvoldoende opleiding,
worden bij Schroeder op weg geholpen.

leerwerktraject volgen, de mogelijkheid om in
de kringloopwinkels werkervaring op te doen.

Schroeder biedt met al haar activiteiten een
belangrijke opstap naar regulier werk voor
mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt!
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IVN-wandelingen
door de natuur
Wandelen door de natuur kan ook komende
zomer wekelijks met het IVN. De groepswandelingen met een natuurgids zijn bijna
altijd gratis, voor iedereen toegankelijk
en duren 1 tot 2 uur. Deze zomer staan
o.a. op het programma een wandeling rond
bruikbare eetbare planten in de duinen,
speuren naar insecten, Vlietland, een vroege
avondwandeling door Park Rozenrust (ook
geschikt voor rolstoelers), de stuifduinen bij
Berkheide en de landgoederen Clingendael
en Oosterbeek. Inlichtingen: IVN Den Haag
e.o., Rob Meyer, tel. (070) 368 14 00 of
Moni ue van den Broek, (070) 385 86 76.

- ok jeu de boulen staat op het programma -

ntspannen Zomertijd in
Leidschendam-Voorburg
Jaarlijks organiseert Welzijn Oud en Jong
(Woej) in de zomermaanden een activiteitenprogramma voor Leidschendamse en
Voorburgse 55-plussers, ‘Zomertijd’.
Dit jaar kunt u aan maar liefst 19 heel
diverse activiteiten deelnemen, vol lichamelijke en geestelijke ontspanning en
soms inspanning, ontmoeting en, wie weet,
nieuwe inzichten. Op het programma staan
bijvoorbeeld creatieve activiteiten; uitstapjes naar vorstelijke bestemmingen, naar
palingen en roofvogels in Noord-Holland
en naar Corpus; sportief fietsen, jeu de
boulen, tai chi proberen of yoga; een presentatie over de mens in de kunst; allerlei
hapjes (zelfs Middeleeuwse!) proeven; en
leren hoe opruimen in plaats van een last
een lust wordt.
In de deelnemende wijk- en dienstencentra
is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Bent u slecht ter been? Dan kunt u
lid worden van de Vervoersdienst van Woej
(tel. 317 56 26) en u laten halen en brengen.
Zomertijd duurt dit jaar van maandag 5
juli tot vrijdag 27 augustus. Het volledige
programma staat in de Woej Seniorenkrant
en in de Zomertijd-folder, te vinden in de
wijk- en dienstencentra, gemeentelijke servicecentra en bibliotheken in de gemeente
Leidschendam-Voorburg. De kaartverkoop
van Zomertijd is al gestart en duurt tot
woensdag 23 juni. U kunt daarvoor op
maandag, dinsdag en woensdag van 10.00
tot 12.00 uur terecht in de wijk- en dienstencentra De Groene Loper en Oranjehoek
in Voorburg en in De Schuitejager en Noord
in Leidschendam. Telefonisch reserveren is
niet mogelijk en inwoners van Leidschendam en Voorburg hebben altijd voorrang
boven anderen.
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et het stijgen der jaren kunnen sommige dagelijkse handelingen
wel eens wat lastiger worden. Boodschappen doen, naar de kapper
gaan, de was doen, eten maken
f misschien hebt u juist wel zo’n
druk leven, voor of na uw pensioen, dat u er eigenlijk niet genoeg
tijd voor hebt. Dan kan het een uitkomst zijn om van allerlei diensten op dat gebied gebruik te maken. Gemaksdiensten kunnen u
het leven gemakkelijk er maken en tijd en energie besparen.
Hebt u bijvoorbeeld wel eens gehoord
van het Florence Servicepakket? Dat
is een pakket met allerlei diensten op
het gebied van gezondheid, welzijn
en ontspanning. Daar betaalt u wel
iets voor, want voor niets valt alleen
de regen naar beneden. Maar als lid
betaalt u er een stuk minder voor. Het
Florence Servicepakket is eigenlijk
een kortingenpakket!

Klussendienst
Het Florence Servicepakket is bovendien behoorlijk uitgebreid. Dat betekent dat er voor iedereen wel ‘iets’ in
zit. Al kunt u natuurlijk net zo goed
het hele scala aan diensten afnemen.
Wat dacht u er bijvoorbeeld van dat
uw boodschappen tot in uw keuken
worden bezorgd? Of dat een kapper
u aan huis komt knippen? Of dat uw
maaltijd aan huis wordt bezorgd of
uw wasgoed er juist wordt opgehaald
en later weer teruggebracht?
Als u lid wordt, kan de Dienstenwinkel tegen een voordelig tarief allerlei
kleine klusjes verrichten. Denkt u
bijvoorbeeld aan andere stopcontacten plaatsen, kranen repareren en
de verwarming bijvullen. Gediplomeerde en ervaren pedicures kunnen
uw teennagels knippen en eelt en
likdoorns verwijderen.
Kleur
Maar u kunt ook voor allerlei ‘papierzaken’ een beroep doen op diensten
uit het Servicepakket. Zo kunt u

ondersteuning krijgen bij het betalen
van rekeningen, ziektekostendeclaraties, belastingformulieren en het
aanvragen van een persoonsgebonden
budget. Ook thuiszorgwinkels en een
verhuisservice maken er onderdeel
van uit en een hele resem aan
cursussen, vooral op het gebied van
uw gezondheid: adem- en ontspanningstechnieken, fitheidscheck, leren
masseren, stoppen met roken
Heel veel diensten uit het Florence
Servicepakket draaien om zaken die
u in het dagelijks leven niet kunt
missen. Maar er zitten ook leuke
dingen in, die het leven (meer) kleur
geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
diensten van schoonheidsspecialisten
en sportieve activiteiten als zwemmen. In een cursus nordic walking
kunt u, na een proe es, in zes lessen

- De nieuwe Haagse wethou
der arsten lein ( eugd, We
lzijn en port) opende zate
juni de door
georganiseerde Haagse 55
rdag 5
lus Dag in het Atrium van het
het pui. ok op de foto (me
stadhuis aan
t witte broek en blauw shirt)
Marco Daane, de redacteur
die o.m. deze pagina in De
van
ud-Hagenaar samenstelt. Foto
: eter van osterhout. -

de basistechniek van deze populaire
beweegactiviteit leren.

Populair
Iedereen kan lid worden van het
Florence Servicepakket. Momenteel
heeft Florence al ruim 18.000 leden
in de boeken staan, om maar aan te
geven dat dit echt een geliefd pakket
is. ‘Vooral de diensten aan huis, zoals
de stomerij, de maaltijden en de
tandtechnicus, zijn populair,’ vertelt
Irma Gosselink van Florence.
Die populariteit zit ’m in het breed
samengestelde pakket en het
beperkte lidmaatschapsgeld. Een
lidmaatschap kost 17,95 per huis-

Informatie of een aanmeldingsformulier? Bel dan met Florence, tel. (070)
41 31 000, of kijk op
o en e o n
onder Florence Servicepakket.

V AAG T IP !

- Het gemak van diensten aan huis -

Agenda
aandag 2 juni t m
vrijdag 2 juli:
port-Fit- eek
Voor de achttiende keer alweer organiseren V R Welzijn Ouderen en de
Loosduinse Ouderen Commissie de
Sport-Fit-Week voor 50-plussers, dit
jaar van 28 juni tot en met 2 juli. Natuurlijk draait het in deze week om beweging en om lekker iets aan uw conditie doen, maar ook om ontmoeting en
gezelligheid. Want bewegen wordt pas
echt leuk als u het samen doet! U kunt
tijdens de Sport-Fit-Week zaalgymmen

houden per jaar, en bij betaling per
automatische incasso slechts 16,50
per jaar. ‘Zeker gezien de kortingen
op de diensten uit het Servicepakket
hebben de leden dat bedrag er snel
uit,’ aldus Irma Gosselink. Leden
krijgen ook regelmatig speciale aanbiedingen. Op dit moment (en nog tot
30 september) is dat bijvoorbeeld een
mobiele Amplicon-telefoon met
24,- korting. Alleen daarmee al hebt
u het lidmaatschapsgeld er in één
keer uit. Bijzonder is dat vrijwilligers
die een HOF-pas hebben, gratis van
het Servicepakket gebruik kunnen
maken.

en wandelen, fietsen en zwemmen over
verschillende afstanden; iedereen kan
dus meedoen! Op de laatste dag wordt
de week afgesloten met een gezellige
middag. De deelnamekosten voor de
Sport-Fit-Week bedragen 6,50 per
persoon. U kunt zich tot en met 11 juni
opgeven bij de receptie van i-Shop de
Henneberg, tel. (070) 397 60 01.
Dinsdag 29 juni:
hofjeswandeling
Hofjeswandeling met een gids van ’t
Gilde. Den Haag is rijk aan prachtig

gerestaureerde hofjes. Achter de poort
van elk hofje schuilt weer een andere
geschiedenis, die u tijdens deze nostalgische wandeling kunt ontdekken.
Vertrek om 9.25 uur vanuit buurtcentrum De Henneberg met het openbaar
vervoer (strippen- of OV-chipkaart
meenemen!).
Prijs: 3,50 Met Ooievaarspas 35
korting. Meer informatie en aanmelding: i-Shop de Henneberg, Tramstraat
15, (070) 397 60 01. Graag met gepast
geld betalen.

Tegenwoordig zit iedereen
aan de computer. Ik nog
niet, en ik heb wel eens
het idee dat ik daardoor
iets mis. Alleen zal het nu
voor mij wel te laat zijn om
ermee te leren omgaan. f
kan dat nog wel?
Zeker kan dat. Buurtcentra en
welzijnsorganisaties organiseren
speciale kennismakingsactiviteiten
voor 55-plussers die geen computerervaring hebben. Bijvoorbeeld een
computerinloop, een internetcafé of
natuurlijk een cursus computergebruik voor beginners. CIPO heeft er
een overzicht van. U kunt het krijgen
in ons bezoekerscentrum in Het
Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover
de Grote Kerk). Of bel ons op (070)
364 38 21.
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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Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

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

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

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

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

(Advertorial)

on ille en
i ter
Ton is bij vele leden en deposanten het jarenlange gezicht geweest van
De Volharding. De vraagbaak en vertrouweling van de leden. Vooral
mensen die een deposito bij De Volharding wilden nemen, hebben
kennis met hem gemaakt
Het afgelopen jaar hebben veel leden naar hem gevraagd. Ze wilden contact met hem hebben
omdat er in hun situatie zaken veranderd waren en die aanpassing vroegen van hun wensen ingeval
van overlijden.
Ton is na zijn afscheid het werk gaan missen. De gesprekken met leden en het advies dat hij hun
kon geven gaven veel voldoening en gezelligheid. Wij hebben uit alle reacties die we ontvingen
heel vaak gezien dat onze leden als ze contact of advies met De Volharding wilden hebben naar
Ton vroegen.
Daarom zijn we gelukkig met de beslissing van Ton. Ton werkt op afspraak basis. Leden die dat
willen en vragen hebben over hun begrafenis of crematie of over de kosten en begeleiding bij de
uitvaart kunnen hem bellen.

be t 0 0

40

Daarna zal er contact worden opgenomen met u.
We vragen wel even geduld, omdat Ton al veel
afspraken heeft en op somminge tijden is het wel erg druk.

Bieden vanaf 149.000 euro
Generaal Spoorlaan 605
in Rijswijk
Dit zonnige hoekappartement met
vrij uitzicht aan drie zijden met
grote ramen, ligt op de middelste
verdieping van een vijf woonlagen
tellende flat binnen het complex De
Voorde, dat in totaal bestaat uit drie
flats rondom een grote en goed
onderhouden gezamenlijke binnentuin. Het complex werd in 1966 onder architectuur gerealiseerd door Lucas Bouw.
Het complex ligt recht tegenover het mooie Steenvoordebos. Op korte loopafstand
liggen zowel een buurtwinkelcentrum als ‘In de Bogaard’, basisscholen, een sporthal,
sportvelden, en het zwembad De Schilp. In de directe nabijheid zijn opstaphaltes van
het openbaar vervoer en een NS-station. Automobilisten zitten bovendien binnen 10
minuten op de snelweg, zelfs tijdens de spits.
De bewoners van de 50 op eigen grond gebouwde appartementen hebben een actieve
Vereniging van Eigenaren (VVE); buitenonderhoud en schilderswerk worden gezamenlijk geregeld, net als het tuinonderhoud met steeds nieuwe seizoensbeplanting. De
bijdrage aan de VVE bedraagt 148 euro per maand, excl. het voorschot voor de stookkosten. In alle ruimtes is CV, maar in de living is ook een (echte) voorgebouwde open
haard. Er is een inpandig (overdekt) balkon
waarop goed buiten kan worden gezeten.
Indeling appartement:
Totaal woonoppervlak: 95 m2 excl. berging
Alle ruimtes komen uit op een U-vormige hal.
Living: 39 m2
Slaapkamer 1: ruim 13 m2
Slaapkamer 2: bijna 14 m2
Badkamer: circa 3,5 m2
Inpandig balkon: circa 6 m2
Keuken: circa 6 m2
Kelderbox: ruim 4 m2
Er is een gesloten portiek, brievenbussen,
bellentableau, trappenhuis en een lift.
Lage koopprijs
De woning wordt verkocht door de eerste
bewoner, die intern nooit heeft gerenoveerd.
De keuken moet geheel worden vernieuwd
en in de badkamer moet tenminste een
nieuwe boiler worden geplaatst. Overall is
een grote opknapbeurt nodig; het Bruynzeel
parket is nog nooit geschuurd en kan worden hersteld. Geen bouwkundige gebreken.
Daarom ligt de startprijs voor biedingen op
149.000 euro, onder de WOZ-waarde van
152.000 euro. Ook mooi voor ‘starters’.
Identieke woningen in het complex staan
thans te koop voor 159.000 tot 185.000
euro. Verkoop zonder makelaars-tussenkomst is mogelijk - wat geld bespaart.

Voor een bezichtigingsafspraak of nadere info kunt u o.v.v.
GS605 e-mailen naar: woningmarkt@deoud-hagenaar.nl
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Kleine
Nostalgie

met ulius asgeld

Dinsdag 15 juni 2010

pagina 1

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten.
Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

- ill Hale -

Dansles van de heer en mevrouw Poptie

Dansen? et is tegenwoordig meer hompelen, hupsen en strompelen als je het mij vraagt.
Nee, dan vroeger. De heer en mevrouw Poptie reisden jarenlang de aagse middelbare
scholen af om de jeugd te onderrichten in de fijne kneepjes van de jive, de tango en de
Veleta. aar vooral ook in fatsoen en eti uette.

Daar zaten we dan na schooltijd. Op
lange, lage gymnastiekbanken. De
jongens aan de ene kant van de aula.
De meisjes aan de andere kant. Als
je je schoenen niet had gepoetst of
je had geen stropdas om, dan liep
je een mooie kans door mevrouw
Poptie ink belachelijk te worden
gemaakt tijdens haar inspectieronde.
Daarna klapte de zeer magere heer
Poptie op het podium in zijn handen.
Dat was voor de jongens het teken
om in een run naar de overkant het
eerst bij de meest aantrekkelijke
meisjes te arriveren teneinde hen ten
dans te vragen.
et waardigheid
Maar nee. Opnieuw indringend
handengeklap. Het moest over. Met
meer waardigheid. Het was hier
immers geen honkbalveld waar je zo

- Dansles in de g mzaal -

Terug naar...

pineut. Ik vergeet het
snel mogelijk
nooit. Nauwelijks
een honk dienvolgroeid bevonden
de te bereiken.
mijn ogen zich op
En ook niet
exact dezelfde hoogte
allemaal steeds
als het op z’n minst
naar dezelfde
imposant te noemen
meisjes, graag.
decolleté van meEn met een
vrouw Poptie. En zie
kleine buiging
dan je blik maar eens
alstublieft.
af te wenden. MeDaar stond
vrouw Poptie moet
je dan. Met
- chuchter op schooldansles geweten hebben wat ze
je ‘danspartner’
haar pre-pubers aandeed maar dat
op de ingelegde houten vloer van
kon haar niet schelen. Geroutineerd
de aula op het Dalton Lyceum. Te
werd je meegesleurd in een dwangwachten op instructies.
matige Driekusman of Charleston.
Steevast begaf mevrouw Poptie
En ook al kon je er niks van, haar
zich dan allereerst op de dansvloer
ijzeren greep en dominante duwtjes
om zich daar uit alle mannelijke
in de goede richting maakten, dat je
cursisten ook een danspartner te
het vanzelf goed deed. ‘Achter, voor,
selecteren teneinde de principes van
tik, neer, tik, neer’, riep meneer Popde uick-step eens duidelijk voor
tie dan vanaf het podium en ja, dan
te doen. Voor de jongens was het
kon het al helemaal niet meer fout.
dan zaak om zo ver mogelijk weg
te kruipen. Toch slaagde mevrouw
Verlegenheid
Poptie er altijd glansrijk in de meest
Zo leerden wij een halve eeuw
verlegen jongens uit te kiezen
geleden dansen. De klassieke
om de te volvoeren danspassen te
Weense wals, de uick-step. Noem
demonstreren. Twee keer was ik de

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

et oo een
et enk an er

- De buurt waar Henk werd geboren, de acob
atsstraat met rechts de Waterloostraat
(Foto 196 : dienst stadsontweikkeling) -

zo gewend waren. Ik vond het wel
bijzonder dat er buiten de wijk
eigenlijk niks was, alleen maar
weilanden en volkstuinen. Daar heb
ik wel leren aardappelen poten!
Henk doorliep de Kagawaschool
aan het Laagveen 18. Wij moesten
natuurlijk ook weer kennis maken
met de voor ons nieuwe klasgenootjes en buurtvriendjes, mochten in
het begin dan ook niet meedoen met
spelen, maar al snel raakten we aan
elkaar gewend en vermaakten we
ons opperbest.
Vader Van der Wulp was in die
periode expeditiechef bij het
bekende modemagazijn Voss uit
de Venestraat en kleine Henk ging
in zijn vrije tijd al snel mee op de
vrachtwagens om bestellingen rond

- udd Holl -

maar op. De jive deden we op de
maat van Buddy Holly’s ‘Early in
the morning’. Zelfs een enkele keer
rock ’n roll met Bill Haley (‘One,
two, three o’clock, four o’clock,
rock’). En zo was het op de een of
andere manier nog leuk ook. Niet in
de laatste plaats natuurlijk, omdat
je op dansles je onbeholpen liefde
voor dat ene meisje met die blonde
vlechtjes eindelijk eens een keer op
een maatschappelijk aanvaardbare
manier aan de orde kon stellen. Want
ja, als je, na al dat handengeklap van
meneer Poptie, steeds voor hetzelfde
meisje stond te buigen, moest het
dat meisje toch ook wel eens gaan
dagen. Hoopte je. En dan lag de bal
weer bij het meisje. Dacht je. In mijn
herinnering kreeg ik trouwens nooit
veel hartelijke respons. Pas jaren
later zou het tot me doordringen, dat

In de dierentuin
De apotheose van de dansles bestond
uit twee dansfestijnen in de Haagse
Dierentuin. Eén keer halverwege de
danscursus. ’s Middags. Een matinee
heette dat. En één keer aan het eind
van de cursus, ’s avonds. Een soiree
dus.
Het ging daar perfect aan toe. We
hadden inmiddels allemaal wel zo’n
beetje een vaste dansvriendin. En
tijdens de danslessen hadden we
geleerd hoe we ons meisje moesten
ophalen, begeleiden en niet uit het
oog verliezen. Hoe we haar dienden
te voorzien van enige drankjes uit
de bar en hoe we haar ongeschonden
weer thuis moesten a everen. Vooral
met dat laatste had ik het na het
soiree nogal moeilijk. Temeer daar
mij volstrekt onduidelijk was welke
ideeën mijn meisje daar zelf over
had. Wat een gehannes toch.
Ik denk, dat dat tegenwoordig na
een feest in de Locomotion toch wat
gemakkelijker ligt. Maar ja. Daar
leer je weer niks over fatsoen en
eti uette. Het is ook nooit goed.

- Het aagveen in 196 ,
met rechts het Hoogveen
(Foto: Edith Friedhoff) -

l

In deze aflevering keer ik met enk van der ulp, van professie fritoloog, terug naar het
oogveen in de wijk Bouwlust-Vrederust. et is eind jaren vijftig wanneer enk van der ulp
als eerste kind in het gezin, wordt geboren in de aterloostraat. Zijn ouders woonden daar
op kamers, maar daar zou al snel verandering in komen. Via een tussentop in de Van der elstraat, vestigde het gezin zich in de toenmalige nieuwbouwwijk Bouwlust-Vrederust. en wijk
die vanaf 1950 volgens het oncept-structuurplan voor Groot ’s-Gravenhage van . . Dudok,
werd aangelegd in de weilanden van de scamppolder.
Aardappelen poten
Op zich was dat voor mij wel een
hele overgang, van de drukke Schilderswijk naar het rustige Hoogveen,
alles was ook nieuw, vanzelfsprekend waren de huizen moderner
en comfortabeler, maar gelukkig
heerste daar ook de Haagse gezelligheid die wij in de Schilderswijk

die meisjes zelf ook verlegen waren.

te rijden. Ik verdiende daar niks
mee, want ik was immers te jong
voor loon, maar ik heb toch wel veel
geleerd, zoals mijn stratenkennis.
De routes reden wij op volgorde en
binnen no-time kende ik de meeste
straten in Den Haag op mijn duimpje! Iets wat Henk in zijn latere
carri re goed van pas zou komen.
Van Leao naar Leao
Toch ging Henk weer dagelijks terug richting zijn oude wijk. Ik ging
voor de handelsopleiding naar de
Leao in de Spionkopstraat. Dat was
verschrikkelijk, als je haar te lang
was werd je gelijk door die leraren
naar de kapper gestuurd. Ik was
destijds trouwens heel erg baldadig
toen en mocht uiteindelijk alleen

- Het eldertje’ in de jaren ’ , waar Henk
kennismaakte met hocking lue. -

nog maar bij gym komen. Nou vond
ik dat niet zo erg, want de rest van
de dag zat ik in ‘het keldertje’ onder
het badhuis bij de bandjes te kijken
die daar repeteerden, daar deed ik
ook boodschappen voor. Zo maakte
ik kennis met Mariska Veres en de
jongens van Shocking Blue, dat
vond ik veel leuker dan dat saaie
Nederlands! Hierna volgden nog
vijf Leao’s voor Henk, maar dit
terzijde.
Fish and hips
Uiteindelijk koos Henk voor het
beroep van bijrijder op transporten
door heel Europa, iets wat voor

- De an der Helststraat, waar de familie an
der Wulp een tussenstop’ maakte.
(Foto 1969: aap ijkenberg). -

hem dé wending in zijn leven zou
betekenen. In Engeland kwam ik
natuurlijk veel kramen met Fish
and Chips tegen. Toen wist ik het,
ik wilde een patatkraam beginnen!
Terug in Nederland moest ik eerst
voor de rechter verschijnen voor
een handlichting, ik was namelijk
eigenlijk nog te jong om voor
mezelf te beginnen. De man vroeg
mij: zie je daar wel brood in? Ik
antwoordde: nou als dat niet zo
is, eet ik toch patat! . Henk mocht
onmiddellijk beginnen.
Nu 35 jaar later, getrouwd met
Hanny, vader van drie kinderen en
trotse opa van twee kleinkinderen
kijkt hij tevreden terug op zijn
jeugd. Een jeugd in het Hoogveen,
waar hij al vroeg in aanraking
kwam met aardappels, een groente
die van grote invloed op zijn leven
zou zijn en die hem maakte tot
één van de bekendste fritologen in
ons land. En daarmee is de cirkel
wederom weer rond!
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Belastingen bij erven en schenken gunstiger
et erfrecht scoort in de vragenrubriek echten Plichten hieronder van deze krant het
hoogst. Dat gebeurt niet alleen doordat oudere mensen tegenwoordig over het algemeen wat
meer nalaten en of te makken hebben dan vroeger, maar ook doordat de wettelijke regelingen
ondanks vereenvoudigingen toch nog tot veel onduidelijkheden leiden. In de beantwoording van
vragen van lezers maken we dan ook dankbaar gebruik van naslagwerken en voor interpretaties van de wet en voor praktijkgevallen van onze adviseur, notaris ichiel van aveste n.
Gezien het complexe karakter van het
erfrecht en vaak van het samenstellen
van testamenten raden wij lezers, die
zich verder in de materie willen verdiepen, aan de Schenken Erven Almanak
van Elsevier aan te schaffen. Het vergt
wel enige kennis van zaken, maar als
men dat heeft, kan men aardig wat
(hoge) notariskosten besparen. Voor wie
zich daaraan niet wil wagen en alleen
maar wat zaken wil voorleggen, zullen
wij uiteraard met alle plezier de vragen
beantwoorden.
Per 1 januari dit jaar heeft er weer een
grote wijziging plaatsgevonden in de
Successiewet. Met name de tarieven bij
schenken en erven zijn ingrijpend en
in de meeste gevallen positief gewijzigd. Ook is de terminologie veranderd.
De vroegere begrippen schenkingsrecht
respectievelijk successierecht zijn
gewijzigd in de wat begrijpelijker en
toepasselijker termen schenkbelasting
en erfbelasting.
De almanak van Elsevier is een handig
hulpmiddel bij het beoordelen van de
rechten en plichten van nabestaanden,
de afwikkeling van een testament en de
verdeling van een nalatenschap.

Voor wie niet direct naar een notaris
wil lopen is het aan te bevelen zich
eerst goed op de hoogte te stellen welke
mogelijkheden er zijn te vermijden dat
nabestaanden meer schenk- en erfbelasting betalen dan strikt noodzakelijk
is. Het spreekt voor zich dat dit vooral
van belang is voor mensen die over enig
vermogen zoals een eigen huis met
grote overwaarde - beschikken.
Een en ander wordt met een groot aantal
voorbeelden toegelicht, staat in het
voorwoord van de Schenken Erven
Almanak. De aangifte voor de erf- en
schenkbelasting is vaak ingewikkeld
en tijdrovend, zeker als er verscheidene
verkrijgers zijn.

chenken
Een terugkerend item in de vragenrubriek is hoevéél ouders jaarlijks
belastingvrij aan hun kinderen kunnen
schenken. Dit jaar is dat bedrag maximaal 5000 per kind. Dat kan zonder
verdere toestemming van de Belastingdienst als men zich aan een aantal regels
houdt. Let er wel op dat gescheiden
ouders samen niet meer dan 5000 per
kind belastingvrij mogen weggeven.

Daarnaast mogen ouders eenmalig een
belastingvrije grote schenking doen.
In 2010 is dat 24.000 per kind. Voorwaarde is dat het kind ten minste 18
jaar is en nog geen 35 jaar. Belangrijk
hierbij is wél dat hiervoor vooraf bij
de Belastingdienst toestemming wordt
gevraagd middels een aangifte voor
schenkbelasting.
Wordt namelijk géén beroep gedaan op
de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan
is slechts het eerder genoemde bedrag
van 5000 van toepassing. Mensen die
zich hiervan niks aantrekken, kunnen
van een koude kermis thuis komen.
Eenmalig is ook werkelijk eenmalig.
Het bedrag voor de eenmalig verhoogde
vrijstelling kan zelfs nog hoger worden
indien een kind tussen de 18 en 35 jaar
een eigen woning gaat kopen of geld
nodig heeft voor het volgen van een
studie en opleiding voor een beroep.
De eenmalige vrijstelling kan dan zelfs
worden opgehoogd tot 50.000 per
kind.
Het spreekt voor zich dat hiermee ook
niet zomaar gesjoemeld kan worden.
Voor de eigenwoningschenking of de
studieschenking is een notariële akte
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Boven deze vrijstellingen betalen partners en kinderen 10 procent aan
erfbelasting tot een bedrag van 118.000. Daarboven wordt dat al
20 procent. Voor erfenissen door verkrijgers,die geen enkele
bloedverwantschap hebben, lopen de belastingtarieven boven de (lage)
vrijstelling van 2000 op tot respectievelijk 30 en 40 procent.
Onverwacht een miljoen erven van de buurman betekent dat men daarvan
387.400 afdraagt aan de fiscus. Het zal overigens zelden voorkomen,
want als de rijke buurman dat zou willen kan hij over lange periodes beter
fiscaal aantrekkelijke schenkingsregelingen treffen.

vereist die overigens in tegenstelling tot
wat mensen vaak denken helemaal niet
zoveel geld hoeft te kosten.
De tarieven voor erfbelasting zijn
dus per 1 januari dit jaar aanzienlijk
aantrekkelijker geworden. Echtgenoten, geregistreerde partners en onder
bepaalde voorwaarden samenwonenden hebben ten opzichte van elkaar een
vrijstelling van de ‘doodsbelasting’ bij
overlijden van maximaal 600.000.
Kinderen (onder wie stief- en pleegkinderen) hebben bij overlijden van een
ouder recht op een erfvrijstelling van

19.000. Hetzelfde bedrag geldt voor
kleinkinderen. Het zal hopelijk niet
zoveel voorkomen, maar ouders die van
een kind erven, hebben recht op een
vrijstelling van 45.000 per overlijden.
Is de situatie nog erger en is de ouder
tevens mantelzorger van een kind, dan
is de vrijstelling onder voorwaarden
zelfs gelijk aan die van de partner.
(Schenken en Erven Almanak 2010,
ISBN 9789068827491, prijs 78,44)

ragenru riek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht elastingen en andere inanci le zaken w vragen worden
anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
rooden urg deoud-hagenaar nl o naar ost us
Den aag raag met vermelding van ru riek echten en lichten
rf- en schenkingsrecht
ecuteur wil niet met
‘rommel’ blijven zitten
s testa enta r e ec te r he k te
aken et d verse rechts personen
d e n aan e e en a s er enaa
aar s ook een e aat n de vor
van een vo ed e n oede
he
k e eens e e en dat e een er en s
aanvaardt event ee na eschr v n
o a st oet de e nst de de
ehe e n oede aanvaarden o ehee
a en
a h de e ke aken
er t p kken en de e ec te r et de
ro e aten tten
Gedeeltelijke aanvaarding van een
legaat is in beginsel uitgesloten. Een
inboedel wordt in zijn geheel als een
legaat beschouwd. In tegenstelling tot
een erfstelling is voor de verkrijging
van een legaat geen (uitdrukkelijke)
aanvaarding vereist. Er wordt geacht
te zijn aanvaard, tenzij de legataris duidelijk stelt het niet te willen
aanvaarden.

We raden u aan u als executeur voor
de afwikkeling van een nalatenschap
(zo heet dat tegenwoordig, niet meer
‘testamentair executeur’) goed op de
hoogte te stellen van uw taken. Vindt
u dat te ingewikkeld, schakel dan een
deskundige in, zoals een notaris. Die
kost weliswaar wat geld, maar als
de nalatenschap van inke waarde
is voorkomt dat een hoop onvrede
achteraf tussen de verschillende erfgenamen.
Zus laat na aan later
overleden echtgenoot
e ster van n an s vor aar
nove er over eden H en no dr e
andere sters n de er ena en
n an had a e pap eren van de
notar s ondertekend H s echter re
cent over eden r k n d e er en s
o aat n dee naar n dr e andere
sters
De erfenissen hebben betrekking op
de nalatenschap van de overledene op
de datum van overlijden. Indien uw

inmiddels overleden man een erfenis
tegoed heeft van zijn zuster valt die in
huwelijksboedel als er geen voorwaarden zijn gesteld. Grote kans dus dat
u die erfenis nu krijgt. In uw situatie
misschien een schrale troost.

Familierecht
an betaalt al veel
te lang alimentatie
n an ordt nnenkort
aar
H hee t s nds
een
t
ker n n
s h esche den van
n eerste vro H hee t vana d e
t d a entat e aan haar etaa d
eerst ook voor n t ee k nderen e
a entat e edraa t op d t o ent
een
tker n van
nnenkort kr t h een
tker n
t e r pen dat
h daarvan noo t d e ho e a entat e
eer kan eta en an h stoppen et
het eta en van de a entat e aan
ne
Het lijkt ons dat uw man al lang van

zijn alimentatieverplichting had afgekund. Sinds 1 juli 1994 is er namelijk
een limitering aan de alimentatiebetaling van maximaal twaalf jaar.
Alleen met een beroep op bijzondere
omstandigheden kan de ontvanger
van de alimentatie bij de rechter een
verlenging bewerkstelligen.
Uw man betaalt sinds 1976, zo blijkt
uit uw vraag. Voor alimentaties die
voor l juli 1994 zijn afgesproken of
definitief zijn vastgesteld en vijftien
jaar of langer worden betaald, is er
ook een regeling in de ‘Wet limitering
alimentatie’ opgenomen. Die regeling
houdt in dat de ex-partner die vijftien
jaar of langer alimentatie betaalt, aan
de rechter kan vragen de alimentatieplicht te beëindigen. Zo’n verzoek
om beëindiging zal de rechter alleen
afwijzen als die vindt dat stopzetting
van de betalingen hoogst onbillijk zou
zijn voor de ex-partner die alimentatie
ontvangt.
Wat te doen? Het lijkt ons het beste
dat uw man zo spoedig mogelijk een
verzoek indient voor beëindiging van

de betaling van alimentatie. Misschien moet hij daarbij een advocaat
inschakelen.
Gezien zijn financiële situatie is de
tweede stap die hij kan nemen het
onmiddellijk stopzetten van zijn betalingen. Wel bestaat de kans dat zijn
ex via haar advocaat gaat reageren.
Daarom moet hij - of zijn advocaat zo snel mogelijk voor elkaar krijgen
dat de rechter een uitspraak doet.
Let er wel op; het kan zijn dat bij zijn
echtscheiding indertijd afspraken
zijn gemaakt over verevening van de
pensioenopbouw (bij bedrijven) die
hij tijdens zijn huwelijk heeft gehad.
Daaraan valt niet zoveel te tornen.
Dus mocht hij een bedrijfspensioen
hebben opgebouwd tijdens zijn vorige
huwelijk, dan zal hij een deel daarvan
op 65 jaar aan zijn ex moeten afstaan.
Als dat niet is gebeurd, kan zijn ex
wellicht nog - heel moeilijk - claims
leggen.
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moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier udoku’s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet
u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in
het grijze vakje een ‘2’; in B ook
een ‘2’ in C een ‘3’ en in D een ‘7’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 2-2-3-7.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 10 van
18 mei presenteerden we vier

Sudoku’s, waarvan vooral opgave
C menigeen kopzorgen baarde. Zo
schreef Carel van Bussel die liep
voor geen meter. Ik wilde wel, maar
de puzzel gaf geen krimp. ( .)
Mijn vraag is of deze opgave correct in het blad is terecht gekomen,
of dat ik in het verleden wat meer
had moeten opletten bij de wiskundelessen?
Maar er zat geen fout in, in het
grijze vakje van opgave C had het

udoku A

udoku B

2
8

5

9 2

8
5
8
3 7

6

8
5
6
4 9
3

eerstvolgende
openhuis:

5 4 8
4 6

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

udoku D

7
5

6
9
1 8

2
9

1 4
9
5 6

6

2

juli

Inzendingen
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,

6

8

oensdag

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

9

3

4
7 3

1 5 2
9
8 7
1
3 5

binnen hebben op uiterlijk:

J.H. Allart, te Rotterdam
Peter Vermeer, te Den Haag
M.E. Tielens, te Den Haag
J. Vreede - Terstall, te Rijswijk
Vincent Lenting, te Zoetermeer

3

7
2 1
8
3 8 2
5

7 6 1
4 2
3

7

naars, die allen de dubbel CD van
Sjaak Bral krijgen opgestuurd:

udoku

6 4
8 2 5

9

2
3

cijfer 3 terecht moeten komen. De
complete reeks die werd gezocht
luidde overigens: 9-6-3-4. De heer
van Bussel krijgt trouwens een
mooie troostprijs: een gesigneerd
exemplaar van Sjaak Bral’s bundel
met columns.
Waarschijnlijk door die taaie
opgave C kwamen er minder goede
oplossingen binnen dan normaal.
Maar tientallen lezers kwamen er
toch uit. We trokken vijf prijswin-

2 1
8
7

9 7 4
5
2

2
3 7
8 6

9
9
1 2

4
4

7 1
3

4 2

nog

enkeler
tehuu

Zaterdag26juni2010
Van10.00tot13.00uur
Hermelijnrade120inDenHaag

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

26junivan10.00tot13.00uur

meerinformatie

BentugeïnteresseerdineenwoninginHetAtrium?Bel(070)3215353
envraagnaarAngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkomdaneen
keernaareenvanonzeOpenHuisdagen.

Bentuopzoeknaareennieuwewoning?KomdaneenkeernaaronsOpenHuis!
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