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Het Haagsch Genootschap, de kweekschool met heuse idealen

Godsdienst en onderwijs in praktijk
In het boekje ‘We wilden de wereld verbeteren’ (Den Haag 1998)
schrijft Roel Wuite: “De
kweekschool van het
Haagsch Genootschap
was in de praktijk van
alledag een soort hogeschool voor wijsbegeerte, literatuurstudie
en kunstbeoefening,
met bevlogen docenten die studenten
wegwijs probeerden
te maken in de wereld
van kunsten en wetenschappen. En passant
haalden we er ook het
onderwijzersdiploma.”
“Eind jaren 50 werd vooral de Kweekschool van het Haagsch Genootschap
onder impulsen van zijn directeur Jonges
en adjunct-directeur Hein Wilzen een
kweekvijver voor jongeren die later een rol
zouden spelen in het sociale en culturele
leven”, zo schrijft Richard Kleinegris in
zijn boek: “Ongrijpbaren gegrepen ” (Den
Haag 2005). Zit hier – op z’n minst – een
kern van waarheid in?

Normaalschool
Wanneer een kind goed kon leren, stelde de
bovenmeester vroeger vaak aan de ouders
voor, om het kind onderwijzer te laten
worden. En juist in arme gezinnen was dit
een uitkomst. Al op jonge leeftijd kreeg hij
– het ging inderdaad meestal om jongens –
de verantwoording over een groep van zo’n
vijftig kinderen.
Gedurende een jaar of vijf werd dan ’s
avonds de normaalschool bezocht. De
ouders hoefden geen schoolgeld te betalen
en er stond zelfs een kleine vergoeding
tegenover. Na die vijf jaar kon de akte hulponderwijzer behaald worden. Dit leverde
vaak uitstekende leerkrachten op, denk
maar aan Theo Thijssen en Jan Ligthart.
Een tweede mogelijkheid was het bezoeken
van een kweekschool.
Den Haag kende in de jaren vijftig een
viertal kweekscholen, een christelijke, een
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de kramp van
Julius’ vingers
- 1964: betrokken “ bobo’s’’ zijn bezig met de plaatsing van herinneringsstenen in de muur van de nieuwbouw van de kweekschool van het Haagsch
Genootschap aan de Zandvoortselaan. De muur is er nog; de namen van de aanwezigen zijn verdampt in de tijd. -

Momenteel kunt u hier het Haags Centrum
Onderwijsbegeleiding aantreffen.

Pabo

De beste stuurlui

Het woord kweekschool werd vervangen
door Pedagogische Academie voor het
Basisonderwijs ( PABO ) en mede daarom
vond er een fusie plaats met de opleidingsschool voor kleuterleidsters – Haanstra - in
Leiden, alwaar ook een pand betrokken
werd.

Ach, u weet het: de beste stuurlui staan aan
wal! Dat de onderwijsvernieuwing in onze
stad in de jaren 50 en 60 voor een (groot)
deel gedragen is door oud-leerlingen van
het Haags Genootschap durf ik voor mijn
rekening te nemen. En dan te bedenken dat
Den Haag vrijwel altijd voorop gelopen
heeft als het om zinvolle vernieuwingen ging. Dat mag ook wel eens gezegd
worden.

De krant van 21 september zal
in het teken staan van trouwen, zoals u zich dat herinnert
van vroeger. Uw eigen huwelijk, dat van familie of vrienden
of wie dan ook.
Wat we zoeken zijn verhalen en speciale
foto’s uit de albums of schoenendozen.
Was het een huwelijk uit liefde, of een
‘moetje’, dat maakt voor de plaatsing niet
uit. Ook een huwelijk dat er net niet van
kwam is voor ons een trouwverhaal. Het
mag over elk aspect gaan, over de kleding
en het feest, over het ‘probleem’ van
twee religies op één kussen. Allemaal
okay.
Voor adverteerders kan het ook een interessant nummer zijn natuurlijk. Verzorgt
u boeketten, foto- en video reportages,
verhuurt u feestzalen, oldsmobiles of
bruidskleding, bel met Irene Schaddelee!

Carl Doeke Eisma

Insturen

Religieuze waarden

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

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

- Een leerlinge van de Kweekschool
intern, aan de strijkerrij in 1939 -

Jan Ligthart
En dan nu de vraag of de opmerkingen
waar dit artikel mee begint overdreven zijn.
Zonder ook maar iets te kort te willen doen
aan al die andere kweekscholen durf ik te
stellen dat hier weldegelijk een kern van
waarheid in zit. Wat dacht u van namen
als: ten Siethoff, Jonges, Sixma, Dodde,

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Een vertrouwd begrip
el 7

Draag bij aan onze
Trouwspecial van
21 september a.s.

Wilzen en Prof. Smits niet te vergeten.
Kanjers in hun vak! Mensen die zeer
inspirerend les konden geven. Het feit, dat
de ideeën van misschien wel de beroemdste
schoolmeester die ons land tot nu toe heeft
voortgebracht, Jan Ligthart, uitgedragen
werden zal hier ook mee te maken hebben.
Wanneer ik in deze tijd artikelen over het
onderwijs lees, bekruipt mij het gevoel, dat
er heel veel misgaat. Leerkrachten kunnen
niet meer rekenen en de beheersing van de
Nederlandse taal houdt vaak ook niet over,
nog los van de pedagogische blunders.

katholieke, een openbare en het Haagsch
Genootschap. Over deze laatste kweekschool wil ik u iets meer vertellen. De
kweekschool voor kleuterleidsters laat ik
hier buiten beschouwing.

In 1908 vroegen de leden van “Het
Haagsche Genootschap tot verdediging
van den Christelijken Godsdienst tegen
deszelfs hedendaagsche bestrijders” zich af
of het mogelijk zou zijn een kweekschool
op te richten. Men was van mening dat
binnen het openbaar onderwijs te weinig
belangstelling bestond voor de godsdienst
en waar kun je dan beter beginnen dan bij
de leerkrachten in opleiding. Er werd een
stuk grond gekocht in de Antonie Duyckstraat en de architect Ingewohl maakte een
ontwerp voor een schoolgebouw. Op advies
van de reeds genoemde Theo Thijssen en
Jan Ligthart werden een directeur voor
de kweekschool en een schoolhoofd voor
de leerschool benoemd. De ideeën van
Ligthart stonden centraal in het leerplan
van de kweekschool: “Jan Ligthart zal onze
voorganger zijn. Wij zullen navolgen en zo
mogelijk voortzetten.”
Tot 1969 was de kweekschool gevestigd op
het adres: Antonie Duyckstraat 126 en tot
1984 op het adres: Zandvoortselaan 146.
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carleisma@planet.nl

HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen
woonsituatie precies die zorg bieden
waar u het alleen niet aan kan. We
beschikken over goed opgeleide en
gemotiveerde eigen medewerkers. Wij
hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de
zorg die u verdient.
Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den Haag
Tel:070-7853092 0619914910
www.hvpzorg.nl

Insturen van verhalen en/of foto’s met
toelichting, kan naar
redactie@deoud-hagenaar.nl
of Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel direct met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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PR EPJE EN RIE EN

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.

n eerste dierent in e oek
Er was eens een dieren- p deze prentbrie kaarten van ca. een
tuin in Den Haag. Nee, dit
eeuw terug uit 191 is te zien dat de toen
nog jonge etsie niet alleen muzikaal was,
is niet het begin van een
ze speelde domino met een oppasser en
sprookje, Den Haag had net
kon babbies wiegen. als Amsterdam en Rotterdam een heuse dierentuin.
Compleet met onder andere
leeuwen, tijgers, olifanten,
zebra’s, apen, een voli re
met vreemde vogels, en een
a uarium. En er was ook een speeltuin. Misschien was de Haagse
dierentuin niet zo groot als die andere twee maar hij was lekker
Haags en dus dichtbij.
Een tweetal gebeurtenissen betekende het einde van de Dierentuin.
In de oorlog groeven de Duitsers een tankgracht dwars door het complex als een verdediging tegen een eventuele
invasie van geallieerde troepen. De dieren werden volgens mij naar andere dierentuinen overgebracht. De tweede
aanslag kwam na de oorlog door de ambtenarij van de provincie Zuid-Holland die daar zo nodig een Provinciehuis
moest bouwen. Eind 1960 kwam het de nitieve eind en werd de resterende bebouwing gesloopt.
Eerste bezoek
De tankgracht werd gelukkig nooit gebruikt omdat de geallieerden een andere weg volgden en wat het Provinciehuis betreft, in de huidige crisistijd vraagt men zich wel eens af of een provinciale bestuurslaag wel noodzakelijk is
en niet wegbezuinigd kan worden.
Eind jaren dertig van de vorige eeuw bracht ik mijn eerste bezoek ooit aan een dierentuin. Ook toen was het crisis,
maar dat kon er blijkbaar ondank alles nog wel van af en dus gingen we met het gezin een dagje naar de Haagse
Dierentuin. Het was een overrompelende ervaring. Hier zag ik al die wilde en vreemde dieren die ik tot dan alleen
van plaatjes kende levend en wel. Bedenk dat er nog lang geen televisie, computer en internet was.
uzikale olifant
De trots van de dierentuin was Betsie de olifant. Waarschijnlijk de enige olifant ter wereld die op een mondharmonica kon blazen. Als het tijd was voor een voorstelling haalde zij met haar slurf de harmonica uit de zak van de
oppasser en wist er luid blazend geluid mee te maken. Dan gaf zij het instrument terug en ging met uitgestoken
slurf het publiek langs met de bedoeling dat men een munt in de slurf deed. Als zij het genoeg vond liep zij naar een
blikken trommel die aan de muur van haar verblijf was bevestigd, lichtte het deksel op en blies de munten rinkelend
in de trommel.
Toen Betsie overleden was heeft men het kadaver in een vijver in het Zuiderpark gedumpt met de bedoeling te
zijner tijd het geraamte op te vissen en te reconstrueren voor het Gemeentemuseum. Dat is niet gelukt. Was Betsie
al een hoogtepunt, de leeuwen zorgden die dag voor iets dat nog altijd in mijn geheugen staat gegrift. Het was vrij
druk en de bezoekers schuifelden van kooi naar kooi. Bij de apen kwamen we in de buurt van een vrouw die met
een akelig schelle stem voortdurend ‘grappige’ opmerkingen maakte. Het vuurrode achterste van een baviaan bracht
haar tot “die heeft zeker zijn broek op het toilet laten hangen”. Hoewel ze nauwelijks enige bijval van het publiek
kreeg bleef ze bezig. Waarschijnlijk was zij net zo’n type als de vrouw die zoveel later in Blijdorp de gorilla Bokito
tot razernij bracht.
De volle laag
Bij de leeuwen kreeg ze haar verdiende loon. Het mannetje, een prachtig beest, lag achter in de kooi in het zonnetje
te soezen. De leeuwin lag vlak voor de tralies op een rotsblok. De vrouw merkte op dat die knaap daar achter zijn
haar wel eens mocht kammen. En toen gebeurde het. De leeuwin zette haar voorpoten op de grond maar hield de
achterpoten op het rotsblok zodat haar achterste schuin omhoog richting publiek wees en gaf een forse straal pis.
Het spetterde door de tralies en de vrouw die vooraan stond kreeg de volle laag. Het stonk verschrikkelijk. Ja, en als
je dan nog met openbaar vervoer naar huis moet heb je een probleem.
Voor mij stond vast dat de leeuwin begrepen had dat haar man werd bespot en dat zij besloot dat even af te straffen.
Dat idee maakte mij zo enthousiast dat ik spontaan in mijn handen klapte. Mijn vader kon dat enthousiasme niet
delen en klapte ook maar wel in de vorm van een draai om mijn oren. Dat kwam hem op een zure opmerking van
omstanders te staan. Kortom het was een heerlijk dagje. Toen ik ‘savonds in bed lag na te genieten en moeder nog
even langs kwam om mij welterusten te wensen zei ik “en toch deed die leeuw dat expres”. ”Dat denk ik ook” was
haar antwoord. Moeders begrijpen zulke dingen beter.

Leo Meershoek (8 )

o o on

lmeershoek@ziggo.nl

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).
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Leraar eldhuis
Mijn grootvader, Wolter Hendrik
Veldhuis was gedurende ca. 1912 tot
ca. 1955 leraar wis- en natuurkunde
aan het Nederlands Lyceum en is in
1962 overleden. Daar ikzelf geboren
ben in maart 1962, heb ik hem niet
gekend heel graag echter, zou ik een
aantal oud-leerlingen ontmoeten die
van hem les hebben gehad, opdat zij
mij kunnen vertellen wat voor een
soort leraar en man hij was.

Alexander Veldhuis

Waalre
alexander.veldhuis@denhaag.nl
-------------------------------------------evrijdingsfeestfoto’s
Wie heeft nog foto’s van bevrijdingsfeesten in de Breughelstraat,
van moeders die hardlopen bijvoorbeeld?

Ans van den Adel

avda2@ziggo.nl
-------------------------------------------Theo eijer
Sinds 1995 digitaliseer ik alle oude
( 1940) foto’s van mijn voorouders.
Hiervoor zoek ik stad en land af om
verre familie en kennissen te vinden
waar mijn voorouders contact mee
hebben gehad.
Om deze reden waren mijn vrouw
en ik afgelopen april in BentheimDuitsland, waar mijn grootvader
Arie . Kouwenhoven en grootmoeder Marie J. Ham een periode
hebben gewoond.
Tijdens ons bezoek heb ik daar met
een verslaggeefster gesproken, die
een van de familieverhalen in de
Grafschafter Nachtrichten heeft
geplaatst. Eén van de reacties die
ik hierop kreeg was een telefoontje
van een dame uit Gildehaus. Via
de dochter kreeg ik de vraag of
de naam Theo Meijer mij bekend
voorkwam. Deze man heeft rond de
2e wereldoorlog, samen met mijn
vader Kurt Kouwenhoven bij haar
(ouders?) een half jaar in pension
geleefd. Ook vroeg zij mij of ik nog
foto’s van Theo Meijer heb. De oudere dame wil graag weten of Theo
Meijer nog leeft en als mogelijk met
hem in contact komen en ik heb haar
beloofd dit voor haar uit te zoeken.
Theo Meijer is, evenals deze dame,
in 1924 geboren, en hij heeft in Den
Haag gewerkt bij Lissone Lindeman
op het kantoor aan de Venestraat en
ook aan de Laan van Meerdervoort.
Ook kan ik mij herinneren (rond
1950) dat hij bij of met mijn vader

Hoofdredacteur:
rans M. Hoynck van Papendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
oto’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.
ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

samen heeft gewerkt in het kantoor
achter ons ouderlijk huis aan de
(Oude) Haagweg 45 in Loosduinen.
Graag zou ik alle mogelijke informatie die een van heeft willen horen
of lezen.

Tom Kouwenhoven

Biltseveste 16
3432AR Nieuwegein
030 6046717
kouwenhoven@mail.com
--------------------------------------------

ouwgroep
Op 16 augustus wordt ik 65 jaar en
50 jaar daarvan heb ik als timmerman gewerkt met ‘De Bouwgroep’,
een voor de samenleving belangrijke
groep mensen en ook voor mij. Een
halve eeuw heb ik met veel liefde en
inzet getimmerd, nu is het tijd voor
een volgende generatie. Iedereen die
met mij heeft gewerkt of mij heeft
gekend wil ik bedanken!

Otto Boot

ottoboot@hotmail.com
--------------------------------------------

t. nnastichting
In 1915 heeft mijn oom in de St.
Annastichting gezeten. Deze was
gevestigd in de Mariastraat 2a in
het Bezuidenhout te Den Haag. Ook
weet ik dat de Annastichting bij het
bombardement in 1945 op het Bezuidenhout verloren is gegaan. Dit
was eigenlijk een tehuis voor gevallen meisjes maar in 1915 waren mijn
opa en oma gehuwd dus dat kon
de reden niet zijn van mijn oom’s
verblijf. Ook weet ik niet of mijn
moeder daar ook gezeten heeft. Nu
wil ik graag weten of er mensen zijn
die mij iets over de Anna Stichting
kunnen vertellen en of er misschien
een archief bewaard is gebleven.

Ellie Kool

ellie.poldervaart@gmail.com

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 0 0 42 509 ).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De ud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 06 - 2 00 2
Administratie
rita@deoud-hagenaar.nl
(0 0) 42 509
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
(0 0) 42 509
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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Tiende lustrum van de rozenkeuring Groei en loei op 11 juli

a

an de oos in et est roekpark

p zondag 11 juli vindt in het Westbroekpark in Den Haag de
Dag van de Roos plaats. Tussen 1 . uur en 1 . uur zijn
er diverse activiteiten die allemaal in het teken staan van
de roos. De dag heeft het karakter van een Engelse fair en is
gratis toegankelijk.
- oto: nnelies de

it.-

Dekkersduin is
verhuisd naar
nieuw Uitzicht
De bewoners van lorence
woonzorgcentrum Dekkersduin in de ampanulastraat
zijn op 29 juni verhuisd naar
het nieuwe woonzorgcentrum
Uitzicht in de onnebloemstraat. De deuren van Dekkersduin sluiten en tijdelijk,
tot de toekomstplannen voor
het gebouw concreet zijn, zal
het worden bewoond door
een antikraak organisatie.
De bewoners zijn hartelijk uitgezwaaid
in Dekkersduin toen zij, met begeleiding van medewerkers en familieleden,
vertrokken. Kort daarna werden zij
warm onthaald in het gloednieuwe
itzicht.
De meeste bewoners hebben hun intrek
genomen in de kleinschalige woonvorm
voor mensen met dementie. Een kleiner
aantal van hen gaat wonen in een
verpleegappartement of een huurappartement.
De nieuwe bewoners van de huurappartementen in itzicht ontvingen inmiddels de sleutel van hun nieuwe woning.
Zij zullen dan op hun beurt aan de slag
gaan met de inrichting om vervolgens
hun appartement te betrekken.
Het nieuwe itzicht wil nadrukkelijk
ook voor wijkbewoners van betekenis zijn. Per augustus, dan zijn de
verhuisperikelen goeddeels achter de
rug, is men van harte welkom in het
grand café, het restaurant, de winkel, de
kapsalon enzovoorts.

Johm...

Er zijn stands van verschillende
groene verenigingen, er is live jazz
muziek, een uitgebreide tuin- en
kamerplantenruilbeurs en er worden
rozen en rozenartikelen verkocht.
Verder zijn er demonstraties bloemschikken en start er om 14.00 uur
een rondleiding door het park. De
Willemsvaart verzorgt de hele dag
boottochtjes tussen de Cremerbrug
en de Waterkant voor slechts 2. Natuurlijk ontbreken thee, kof e, scones
en andere lekkernijen niet.
Rozenconcours
Donderdag 8 juli 2010 wordt voor de
vijftigste keer het internationale Rozenconcours van Den Haag gehouden
in het Westbroekpark. Ongeveer veertig rozenrassen dingen mee naar de

prijzen, waaronder de Gouden Roos.
Het Internationale Rozenconcours is
onderdeel van een serie concoursen
die deze maanden in heel Europa
plaatsvinden.
Goud en platina
Een vakjury keurt de rozen in het
Westbroekpark een aantal keer per
jaar op eigenschappen als kleur, blad
en groeiwijzen. Op de dag van het
concours wordt deze vakjury aangevuld met genodigden uit binnen- en
buitenland. Deze internationale jury
verricht de laatste keuring. Er wordt
gekeurd in verschillende categorieën
als: trosrozen, grootbloemige rozen,
park-/heesterrozen, patiorozen en
klimrozen. In iedere categorie kan
een roos worden onderscheiden met

- Hier een beeld van de rozenkeuring in 1961 in het estbroekpark. wee leden van de
jur geven hun neus de kost: rechts de schilder an van Heel en links par umeur .H. u s
uit aarden otoburo e er . -

goud, zilver of brons. De roos met het
hoogste aantal punten wordt bekroond
met de ‘Gouden Roos van de stad
’s-Gravenhage’.
Speciaal voor de 50ste editie kiest
de internationale keuringscommissie uit de nog beschikbare Gouden
Rozen van eerdere jaren de Platina

Roos. Alle Gouden Rozen die nog in
de handel zijn, zijn uitgeplant in de
Gouden Loper in het Westbroekpark
tegenover het restaurant. Tijdens de
Dag van de Roos kunt u deze natuurlijk ook bewonderen.
De Dag van de Roos is een initiatief
van de vereniging Groei en Bloei.

inde in i in sstop oorn ert entr
Projectontwikkelaar Woonzorg Nederland heeft onverwacht besloten om het nieuwbouwplan
voor de woonzorgvoorziening oornhert entrum aan het Erasmusplein in Den Haag stop te
zetten. Enerzijds is dat een forse streep door de toekomstplannen van oornhert entrum.
nderzijds betekent dit dat het huidige gebouw beschikbaar blijft voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen.
In het afgelopen jaar zijn veel ouderen die wilden verhuizen naar het
zorgcentrum teleurgesteld, omdat er
geen appartementen meer beschikbaar konden worden gesteld. Het aantal plaatsen werd immers afgebouwd
vanwege de aanstaande nieuwbouw.
Met ingang van 1 juli is deze ‘inhuizingsstop’ opgeheven. Dit geldt voor
alle vormen van zorg, zoals wonen
met zorg, verpleeghuiszorg of kamers
in het zorghotel voor tijdelijk verblijf.
Oudere wijkbewoners van Moerwijk
kunnen er ook weer terecht voor

maaltijden en hulp aan huis.

cijfer was er voor de motivatie van
de medewerkers. Bovendien beschikt
CoornhertCentrum over het gouden
keurmerk. Dat is het resultaat van een

onafhankelijke meting van de kwaliteit. Ouderen met of zonder indicatie
voor zorg kunnen met ingang van
heden weer contact opnemen met het
ServicePunt CoornhertCentrum: 0 0
0 9 0 . De medewerkers van het
ServicePunt kunnen ook behulpzaam
zijn bij het verkrijgen van de juiste
indicatie.

Tevreden bewoners
CoornhertCentrum beschikt over
ruime zorgappartementen, ook
voor samenwonenden. Bij een
Wij bieden zorg, hulp en verpleging aan ouderen.
recent tevredenVertrouwde gezichten op vaste tijden.
heidsonderzoek
STICHTING
Stichting Bijdehand,
scoorde de
particuliere thuiszorg.
cliëntgerichtheid
Zorgt voor ouderen
Bel 070 - 396.33.65
van de organisatie
Samen met ons redt u het wel!
een 8. Hetzelfde
W W W. S T I C H T I N G B I J D E H A N D . N L

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen?
Bijdehand

ie we ro

re

e ijn

anaf nu kunt u bij de buurtcentra in uw wijk de seizoensbrochure 2 1 -2 11 van
R
Welzijn afhalen.
R Welzijn is de aanbieder van opvang, zorg en welzijn in uw wijk. lle
bewoners van jong tot oud kunnen hier terecht. Tot het aanbod behoren peuterspeelzalen
voorscholen, kinder- en jongerenwerk, volwassenen- en ouderenwerk, maatschappelijk
werk, ouderenadviseur en opvoedondersteuning.
kunt in de verschillende buurthuizen, genaamd De Wiekslag,
Bokkefort, Tandem, De Geest, De
Henneberg en Eiland, terecht voor
informatie, advies en voorlichting,
ontmoeting, educatieve en recreatieve activiteiten. Ook biedt V R
Welzijn hulp aan diegenen die het
(even) wat moeilijker hebben. Graag
stimuleert de welzijnsorganisatie
talenten van wijkbewoners en onder-

steunt projecten die de band tussen
bewoners versterken en betrokkenheid bij de wijk vergroten.
verzicht activiteiten
In de nieuwe brochure staat het totale aanbod van activiteiten, cursussen en diensten van V R Welzijn
voor alle bewoners van het stadsdeel. V R Welzijn is werkzaam in
de stadsdelen Loosduinen, Segbroek,

Haagse Hout, Leidschenveen en
penburg.
Het complete welzijnsaanbod van
het nieuwe seizoen is ook te vinden
op de website van V R Welzijn:
www.voorwelzijn.nl Hier is op
een overzichtelijke manier per wijk
en per doelgroep alle informatie te
vinden. Tip: sla deze website op bij
uw favorieten!
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Triumph
Cotton extra
stretch N beha

Theedrinken op Surfdorp Scheveningen

Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
Radio West verslaggever Mariët Overdiep is volOnderwerp: Advertentie J. van Vliet

oedel
Geachte In
mevrouw
Schaddelee,
www.woningontruiming.nl
www.keestaleninboedels.nl

gende week de hele week te vinden op de surfcamping van het Scheveningse Strand. Niet in
een tent, maar in de grootste ‘camper’ die Omroep
West heeft: de radio-vrachtwagen!

Ik stuur u deze
mailTALEN
namens de heer Jan van Vliet uit Reeuwijk waarmee u onlangs telefonisch contact had
KEES
komende weken zĳn er weer mooie zomerseries
over
het
plaatsen
van
een advertentie in deDeOud-Hagenaar.
WONING-ONTRUIMINGEN
te beluisteren bĳ Radio West. Verslaggevers maken
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen.
een hele week lang reportages over een bepaald
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of
Hierbij
geeft hij u opdracht om de volgendethema
advertentie
te plaatsen:
overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.
of vanaf een speciﬁeke plek. Volgende week
Margaretha v. Hennenbergweg 63
staat het FAST Surfdorp in Scheveningen centraal.

06-53621962
Afmeting:
± 25 x 57/ 070-3238260
mm

Het is misschien wel het best bewaarde geheim van

Voor al u tuin- en straat erkzaamheden
Haagse kustlĳn; het surfdorp aan de Strandweg
Aantal plaatsingen: 6 x (in 6 opeenvolgendedeuitgaven)
a
1A. Verslaggever Mariet Overdiep duikt daar een
week onder en proeft de sfeer, het weer en natuurin i on e org
Met de volgende tekst en ongeveer volgenslĳkde
opmaak:
devolgende
zee. Van maandag
19 juli t/m donderdag 22
-3 11
Te koop gevraagd door verzamelaar:

Indonesische schilderijen
en foto’s van 1860 – 1960
Wij begrijpen het ook niet. Deze formidabel
passende beha gaat uit de collectie van
Triumph. Regina heeft de aller, allerlaatste
weten te bemachtigen. Cupmaten: B en
C 75 - 80 - 85 - 90 - 95. In wit en huidkleur.
Zolang de
voorraad strekt
voor slechts

€

17

95
,

Mient 184 | 2564 KT Den Haag
tel 070 3235218 | www.modehuisregina.nl

Tel: 0182-393492

juli is iedereen tussen 15.00 uur en 16.00 uur welkom om zelf de bĳzondere sfeer op te snuiven van dit unieke stukje boulevard. Mariët zorgt dat de thee klaarstaat.
Natuurlĳk zĳn haar belevenissen te volgen op 89.3 Radio West, iedere werkdag om 6.30 uur
en 8.30 uur in West wordt Wakker. Ook zal Mariët een blog bĳhouden over haar bevindingen op Westonline.nl. Op deze site zĳn ook haar radioreportages terug te luisteren.

Bep het Medium

NDER UT RIJ EWIJ

Het is de kĳkers niet ontgaan; het Leidse medium Bep
is weer te zien op TV West in de serie Bep het Medium
op Zomertoer. Samen met presentator Johan Overdevest trekt Bep de regio door en spreekt op straat mensen aan. De onderwerpen lopen uiteen van liefdesadvies tot en met openhartige gesprekken over overleden
dierbaren. Natuurlĳk allemaal op de innemende en
–vaak ook grappige- manier die Bep zo eigen is.

og nooit wa er oveel keu e ij de

Derommo
factuur
worden
iel kan
peciali
t voor verzonden
root Den Haagnaar:
Ook voor rijopleidingen

J.J. van Vliet
Auto edrij
I K v
Rietgors
108 HO
ichtenburglaan
en aag
2811
AX Reeuwijk
el

- 95 5

www.autohoutwijk.nl
Jan van Vliet is te bereiken op 0182-393492

In de uitzending van maandag 19 juli komt Bep een
17-jarige jongen in Leidschendam tegen. Hĳ is het huis
uitgezet en Bep geeft hem advies over hoe hĳ zĳn leven
Met vriendelijke groet,
het beste weer kan oppakken. In Rĳswĳk ontmoet ze een vrouw die al heel lang depressief
Jack Bos
is, maar Bep weet haar toch een duwtje in de goede richting te geven. Tot slot van deze uitzending heeft Bep in Naaldwĳk een emotioneel gesprek met een vrouw die het gevoel heeft
dat haar vader haar nooit erkend heeft. En dat gesprek krĳgt uiteindelĳk een heel andere
wending als het testament ter sprake komt.
Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht.
Sinds 1935 verzorgt onze vereniging begrafenissen
en
crematies.
Meer
dan
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com Bep het Medium op omertoer is elke maandag te zien op TV West vanaf 17.25 uur. Meer informatie
vindt van
u op Westonline.nl.
Natuurlĳ
k zĳn de uitzendingen daar ook terug te kĳken.
08:26:00
Versie: 9.0.819 / Virusdatabase: 271.1.1/2867
- datum
uitgifte: 05/11/10

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

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

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

7-9
uur: TV West Ochtendnieuws
Of het nou zomer of winter is, elke werkdag is er het TV West Ochtendnieuws. 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
Zomertuin
RegioNed
Verkeersjournaal
Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
West Zomerpodium
Verkeersjournaal
Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Meetrainen
Van de Kaart
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 21.00
Nieuwsweek
RegioNed
Zondag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Supersterren Sportspektakel
Haagse Iconen
Verkeersjournaal

Deze week:

12-5-2010

Naam

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

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
RegioNed
Van 0 tot 23
Ik Zorg voor jou

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

de vereniging en maak gebruik van de korting

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

Maandag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Bep het Medium op Zomertoer
RegioNed

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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akantie in eigen land was in de jaren ’

et een e

ampioenschap
Jeu de oules
oor de 12de maal in successie zal de Jeu de oules vereniging - op 1 juli a.s. het
pen Haags ampioenschap
Jeu de oules organiseren in
het sfeervolle Westbroekpark.
De
deelnemers uit den
Haag en de regio zullen op
daarvoor aangelegde banen
strijden om de ‘Hopjesbokaal’,
een wisselbeker.
De winnaars mogen zich Haags kampioen noemen en de bokaal een jaar lang
koesteren.Het evenement begint om
10.00 uur en wordt of ceel geopend
door de nieuwe Haagse sportwethouder
de Heer Karsten Klein.
Het beloofd weer een spectaculair
toernooi te worden want Jeu de Boules
(Pétan ue) zit in de lift en dat blijkt wel
uit de belangstelling die er al 12 jaar is
voor dit sportieve evenement.
Voor verdere inlichtingen en/of inschrijvingen kunt bellen met
0 0 – 2 .9 .96 of mailen met
jdb.b@telfort.nl
De website van B- is: jdb-b .nl

rde pe

akanties in mijn kinderjaren
werden uitsluitend in Nederland
doorgebracht en waren op zich al
een uitzondering. Want financieel
zaten we destijds niet zo ruim dat
een vakantie van drie weken als
gebruikelijk kon worden beschouwd.
andaag vinden we het volkomen
normaal dat we ten minste twee
keer op vakantie gaan, in de zomer
en de winter. elfs verre reizen zijn
geen uitzondering meer, met ‘down
under’ ( ustrali ) of Thailand verbaas je niemand meer op een verjaardag. aar in de jaren ’ en ‘
bleef je in Nederland, kamperend of
in een eenvoudig ‘huisje’, zonder flat
screen tv, een sauna of bubbelbad.
Thuis hadden wij de luxe van een
oom die een eigen huisje had op de
Veluwe. Mijn oom had kans gezien
om wat te sparen door zijn niet onaardige baan bij de gemeente, en van
dat spaargeld had hij een klein huisje
op Saxenheim in Vierhouten kunnen
kopen. Het huisje was van hout, geel
geverfd, had wel stromend (koud)
water, maar geen wc of douche. En
twee kamers: een woonkamer en een
slaapkamer. Het heette Erica en stond
nogal afgezonderd vlakbij de Gobi,
een zandvlakte, die we als kind ten
onrechte als woestijn betitelden. Geen
wc? Nou ja, er was een hok achter het
huisje met niet meer dan een plank
boven een gat. Een aangeklede beerput dus eigenlijk. Wassen deed je buiten bij de waterpomp, die op 50 meter
van het huisje stond. Daar bleven
we dan een week of soms wel twee

en ’

Maar het waren wel jne vakanties,
met etstochten en veel zwemmen,
in het zwembad de Tol bijvoorbeeld,
op de weg van Vierhouten naar
Nunspeet.
Saxenheim werd veelvuldig aangedaan, we maakten gebruik van oom’s
onroerend goed en later ook van het
huuraanbod van de camping, die
tegenwoordig trouwens wordt gesierd
met de naam recreatiepark Samoza.
Zoals ook die keer in de zomer van
1961, als ik mij goed herinner, dat we
met een groter gezelschap verbleven
in het huisje met de naam de Eekhoorn. Naast ikzelf en mijn vriendin,
waren mijn ouders erbij, m’n jongste
zus met een vriendin en twee neven
van ons, die sliepen in een tent bij het
huisje. Een onvergetelijke vakantie,
ondanks alle eenvoud. Het kan geen
toeval zijn, dat de positieve ervarin-

p maandag
augustus 2 1
zal op het terrein van tichting
Golf Duinzicht in Den Haag de
1 e editie van de Duinzicht
Invitational gespeeld worden.

- De eerste buitenlandse reis naar tali , het was er duur, maar het was leuk en we zagen er veel..-

weken. Voor zover ik weet betaalde
mijn vader een uiterst bescheiden
vergoeding daarvoor aan z’n broer.
We moesten er wel heen met de trein,
want de auto (de Daffodil) kwam
pas veel later. Dan liet mijn vader
de bagage naar Vierhouten brengen
door iemand, die dat voor een zacht
prijsje deed. Die nam dan ook de
etsen mee, zodat we ter plekke de
omgeving konden verkennen.
De Eekhoorn 19 1
Simpele, misschien primitieve vakanties waren het, als je ze afzet tegen
bijvoorbeeld het huidige ‘all inclusive’ pakket, dat voor de gemiddelde
Nederlander binnen handbereik ligt.

adett naar ta i

- p de camping in ierh
outen, simpele maar som
s onvergetelijke vakant

Golf: 1 e Duinzicht
Invitational

Gedurende dit derde lustrum zal een
zeer sterk internationaal veld van 54
teaching - en playing professionals uit
het gehele land acte de présence geven.
Naast de winnaar van vorig jaar, Mark
Reynolds, zullen o.m. spelers als Eelco
Bouma, Joost Steenkamer, MeindertJan Boekel (2006), Hajo Bensdorp,
loris de Vries, Chris Setford (200 ),
Richard Kind, Ruben Wechelaer en
Ralph Miller (2008) in het strijdperk
treden.
Er wordt gestreden over 18 holes strokeplay, waarna een Super Nine volgt.
Naast prijzen voor de winnaars kunnen
de pro’s ook scoren met nearies, birdies
en natuurlijk met een hole-in-one. Reden genoeg dus voor het gezelschap om
de messen extra scherp te slijpen. De
aanvang van de wedstrijd: 12.00 uur.
De start van de S PER NINE wordt
om 1 .00 uur verwacht.

de regel, maar later:

gen met Saxenheim er mede de oorzaak van zijn, dat wij vandaag-de-dag
nog steeds een chaletcaravan bezitten
op diezelfde vakantielocatie.
Naar het Gardameer
Maar onze eerste buitenlandse ervaring was uniek. Eenmaal getrouwd en
twee kinderen rijker, wilden we toch
deel uit maken van het leger Nederlanders dat elk jaar de vakantie in het
buitenland doorbracht. Autovakanties
waren het vooral in het begin van de
jaren ‘ 0. Vliegen was nog voor de
rijken en die waren er nog niet zoveel.
Autovakanties naar Italië, Oostenrijk,
Duitsland, rankrijk en Zwitserland,
dat was trendy! Dat wilden wij dus

ook. Maar omdat we nog geen auto
hadden, moest er een worden gehuurd. Het werd een Opel Kadett, het
fabelachtig bekende model in die tijd.
Twee weken naar het Gardameer leek
nancieel net haalbaar. Gedocumenteerd via de ANWB, waar ik toen
werkte. Bungalow gereserveerd in
Moniga del Garda, uitgebreide beschrijving verkregen via de balies van
de ANWB. Benzinebonnen geregeld.
Benzinebonnen? Jazeker, benzine was
in die tijd veel en veel duurder dan bij
ons in Nederland en om het toerisme
niet al te zeer te frustreren had de
Italiaanse regering het verschijnsel
‘benzinebon’ uitgevonden. Kostte
aanmerkelijk minder dan het tarief in
Italië en je kon er dus benzine mee
krijgen. Verder waren we voorzien
van voldoende toeristische kaarten
(‘tomtoms’ waren er toen nog bij lange na nog niet) en niet te vergeten van
reische ues. Die had de ANWB toen
ook als product, in een tijd waarin
noch betaalche ues noch betaalpasjes
bestonden. Om te betalen had je alleen contant geld bij je: marken voor
Duitsland en lires voor Italië. En de
reserveche ues waren er alleen voor
geval van nood.
En n, de reis erheen was al meteen
de eerste nanciële tegenvaller, want
het eenvoudige hotel, dat we voor ons
en onze twee kinderen (onze jongste
dochter was er nog niet) in Oberammergau boekten, bleek wel prijzig. Te
prijzig eigenlijk.
Een flinke rit
De reis was lang, want na de Brennerpas moest er een ink stuk
binnendoor gereden worden, het
autostradanetwerk was in die jaren
nog niet echt uitgebreid te noemen.
Het huisje in Moniga del Garda, vlak
aan de Gardakust, viel tegen. Het
bleek één ruimte te zijn met twee
stapelbedden, een keukentafel en vier
keukenstoelen, een fonteintje en geen
wc/douche. O ja, buiten op het terras
van slechts 2 x 2 meter stonden nog
twee klapstoelen.
De wc’s hadden we snel gevonden,
maar de douche, waar was die nou?
Stond toch in de documentatie, dat er
een douche zou zijn. Pas de volgende

ies.-

ochtend begrepen wat er met douche
bedoeld was: aan de buitenmuur van
het (stalen!) vakantiehuis was een
douche gemonteerd. Koud water en
alleen bedoeld om je af te spoelen na
een duik in het Lago di Garda. Niet
om je poedelnaakt in het volle zicht
van de buren uitgebreid te wassen.
Dat moest in het centrale douchegebouw. Het werd een vakantie onder
primitieve omstandigheden. Het werd
ook een leuke vakantie, waarin we
voor het eerste kennismaakten met
bijvoorbeeld Venetië, maar ook met
het fenomeen Italiaanse markt.
Duurder dan gedacht
Het werd ook een dure vakantie,
omdat we niet helemaal goed op de
hoogte waren van de Italiaanse prijzen in die tijd. Zo bleek kof e ontzettend veel duurder als in Nederland.
Net als het dagelijks eten en drinken.
We probeerden het zuinig aan te
doen, maar al na een week bleek het
gebruiken van de reserve reische ues
onvermijdelijk. Vlak voor de terugreis bleek er nog slechts 90 gulden in
kas. Dat betekende: bij de Italiaanse
grens de laatste benzinebonnen verzilveren, niet overnachten en onderweg niet veel consumeren. Het was
een uiterst vermoeiende terugreis,
1. 00 km was veel in die tijd met een
Opel Kadett. De hele weg terug door
Duitsland reden we in de stromende
regen. De kinderen, die er natuurlijk
wel eens even uit wilden, hielden zich
voorbeeldig op de terugreis.
Vermoeid was ik wel bij binnenkomst
in Nederland, ik zag nog overal
bergen. Wat we geleerd hadden van
onze eerste buitenlandse reis, was
dat we ons een volgende keer beter
moesten voorbereiden, vooral op het
prijsniveau in een vakantieland. Maar
we hadden ook veel gezien en veel te
vertellen aan familie, vrienden en collega’s. Ondanks de kosten bleef Italië
in de zeven navolgende jaren nog ons
vakantieland.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnmail.nl
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Kasteelbank in
Leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met
bijpassende fauteuil
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Zomeropruiming
Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen
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.

KARAKTER
VAN HOUT
VOORDELEN VAN
KUNSTSTOF

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

NIEU
nú z W: Woo
on d
er mdLine ®
eerp
r ijs !
Karakter van hout, voordelen van kunststof
Schipper Kozijnen heeft hét alternatief op de schuine lasverbindingen
in het kunststof kozijn: WoodLine®. Een mooie rechte verbinding
in kader en draaideel, en de uitstraling van het traditionele houten
kozijn, met behoud van sterkte en de optimaal isolerende
eigenschappen van kunststof.

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

Kom kijken in onze showroom aan James Wattstraat 5
(Gouwestroom) in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

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

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien
en dakkapellen.

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

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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“Denk, praat, lach, werk, betaal, geef en bemin”

e aa se we doener

ess er

De naam essler is voor vele Hagenaars een begrip. ij is immers verbonden aan de voetballers
D , Tonn , “ oeli” en Dolf essler, die begin vorige eeuw uitkwamen voor het Haagse H en het
Nederlands Elftal. inder is er bekend over de naamgever van de essler tichting, een organisatie die zich al bijna honderd jaar inzet voor dak- en thuislozen in Den Haag. Dat is de heer
D. .J. essler, de vader van D en Tonn essler en de oom van oeli en Dolf.

T West
portretteert
Haagse
antelzorgers
T -West zendt op dinsdagen
vanaf 1 . uur een indrukwekkende serie uit over
vijf Haagse mantelzorgers.
antelzorgers zijn mensen die
langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke
of hulpbehoevende partner, familielid, of vriend(in). De zorg
voor een dierbare vinden we
vanzelfsprekend, maar als dit
langdurig is en veel tijd kost,
is deze taak ook zwaar.
De a everingen t/m 5 zijn te zien op
dinsdag 1 , 20 en 2 juli. De eerste
twee a everingen, die reeds zijn uitgezonden, kunnen nog worden bekeken
via de website www.westonline.nl
Dat geldt straks trouwens ook voor de
uitzendingen die nog komen.
De serie is gemaakt in opdracht van de
gemeente Den Haag en de partners in
het Haags mantelzorgakkoord. De partners in het akkoord hechten belang aan
een goede ondersteuning en informatie
aan de mantelzorgers in de stad. “In
Den Haag hebben we meer dan 5.000
mantelzorgers die met liefde en toewijding zorgen voor een dierbare, vaak een
onzichtbare taak. Als college vinden
we het belangrijk hen te ondersteunen
bij hun zorgtaken, maar ook om ze de
erkenning te geven die ze hiervoor verdienen. Met de lms ‘Ik zorg voor jou”
geven we een indrukwekkend kijkje
achter de schermen van levens van vijf
van deze Haagse mantelzorgers.”, aldus
wethouder Karsten Klein.
antelzorgakkoord
In 200 ondertekenden Haagse organisaties het ‘Haags Mantelzorgakkoord’
om de mantelzorgers beter te informeren en te ondersteunen. Er is ook een
mantelzorgpas in het leven geroepen.
Die pas is er om de waardering uit te
spreken voor mantelzorgers. Met de
pas krijgen mantelzorgers bijvoorbeeld
korting bij bioscopen en restaurants.
Maar nog belangrijker is dat mantelzorgers door het aanvragen van de pas
‘in beeld komen’ bij consulenten. De
consulenten bieden steun en informatie.
Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om
professionele en vrijwillige respijtzorg
in te schakelen. Dit zijn mensen die
even de taak van een mantelzorger
kunnen overnemen, zodat ook zij weer
een momentje op adem kunnen komen.
De mantelzorgpas is aan te vragen via
www.mantelzorgdenhaag.nl.

In 192 vermeldde een krantenartikel: nder de groote philanthropen
van ons land neemt de heer .A. .
essler oud-lid van den aagschen
gemeenteraad een eerste plaats in.
al van lie dadigheidscomit s en
instellingen zoowel in als buiten de
Residentie mochten dit meermalen
op grootsche wi ze ondervinden.
e heer essler steunt echter alti d
in stilte. och bi de opening van
het nieuwe gebouw van het ehuis
voor nbehuisden voor welks bouw
200.000 gulden door den heer essler
werd geschonken kon deze vorsteli ke
daad niet verborgen bli ven daar
men er den naam van .A. . esslerstichting aan wenschte te geven. et
gebouw werd de vorige week door
dhr. mr. dr. an arnebeek inister
van Buitenlandsche aken geopend.

Nederlands-Indië kocht hij met zijn
broer, J.B. August, een plantage in het
Rembansche, bekend uit Multatuli’s
werk, en verrichtte er pionierswerk
op het gebied van oliewinning. Alhoewel het werken er lastig, risicovol
en gevaarlijk was en de overlevering
vertelt dat de stress hem in één week
grijs haar bezorgde, scherpte het zijn
ondernemingsgeest. Hij werd er directeur van de Petroleummaatschappij Sumatra-Palembang. Terug in
Nederland werkte hij als directeur van
diverse cultuur- en mijnbouwondernemingen, werd commissaris bij diverse
banken en organisaties en president
van de Overzee-Handelsmaatschappij.
Het in Nederlands-Indië en vervolgens in Nederland vergaarde

Nederlands-Indi
Dominicus Antonius Josephus Kessler werd geboren in Batavia. Zijn
opvoeding genoot hij voor een groot
deel in Nederland, waar hij onder
andere de Polytechnische School in
Delft bezocht. Na zijn studie vertrok
hij naar Engeland en rankrijk om
ervaring op te doen. Teruggekeerd
in Nederland kreeg hij een betrekking bij de Nederlandsche Handelsmaatschappij en vertrok voor dit
bedrijf naar Batavia. Gedurende zijn
carri re verbleef Kessler afwisselend
in Nederland en Nederlands-Indië. In

vermogen, stelde Kessler in staat om
te leven volgens zijn lijfspreuk: enk
breed praat weinig lach spoedig
werk hard heb veel lie gee gemakkeli k betaal contant en wees vriendeli k. at is genoeg . Kessler werd
kunstverzamelaar en weldoener.
Lieve opa
Zijn kleindochter herkent dit beeld.
Mevrouw Kraijenhoff-Kessler uit
Wassenaar vertelt: “Ik herinner me
mijn grootvader als een lieve man, bij
wie we vroeger regelmatig lunchten
op zondag. Samen met mijn grootmoeder, Anna H lsmann, dochter
van zijn voormalige hbs-directeur,
verzamelde hij kunst. Een deel van de
werken die zij verzamelden hangt in

- Het oude moederhuis van de Kessler tichting, vlak voor de sloop in april vorig jaar
oto: Eric Kampherbeek .-

het Rijksmuseum. Ook deden zij veel
aan liefdadigheid. Zij steunden vele
verenigingen. Het ‘zelf goed hebben
te kunnen delen met anderen’, vonden
zij heel belangrijk.”
In 1908 werd Kessler lid van de gemeenteraad voor de liberalen. In een
bericht uit de krant naar aanleiding
van zijn overlijden wordt over deze
periode vermeld: preken deed hi
niet veel maar vast en stellig sprak
hi eenmaal per aar bi de behan-

ededeling

tat ten
e o ardin
De ooperatieve uitvaartvereniging De olharding U. . is langzaam maar zeker bezig zich te
vernieuwen. Dat gaat niet zonder meer. We zijn
bezig alle .
leden afzonderlijk in kaart te
brengen. ok de nieuwe activiteiten worden
nu georganiseerd.
De eerst volgende stap is dat de statuten en reglementen van de
vereniging worden aangepast aan de vereisten van vandaag. De
Ledenraad van de vereniging heeft op 25 augustus een vergadering waarin de nieuwe statuten worden vastgesteld. Inzage (
artikel 25 lid 2 ) in de wijziging voor leden en de wijzigingen
is mogelijk vanaf augustus 2010. Lidmaatschapnummer
meenemen en graag van te voren bellen. 0 0 2 40 221. De
wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk op de website van de
co peratie verschijnen.
Adres Dr. Lelykade 249 in Den Haag.
Namens het bestuur van de Co peratieve uitvaart vereniging
De Volharding
Mr. C.V. Martini, voorzitter
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deling van de begrooting over de
verontreiniging van de stad door
de honden . Met burgemeester Van
Karnebeek en toenmalig wethouder
De Wilde, behoorde Kessler tot
de oprichters van het Tehuis voor
Onbehuisden, dat aanvankelijk aan
de Steijnlaan was gevestigd. Toen in
1920 een nieuw gebouw nodig was,
nam Kessler alle kosten van bouw
en inrichting van het grote tehuis aan
De la Reyweg op zich. Hij verbond
er wel de voorwaarde aan dat het
gebouw niet van bestemming mocht
veranderen.
Nieuw pand 2 12
Als waardering voor zijn verdiensten,
maatschappelijke betrokkenheid,
commissariaten bij diverse banken en
organisaties en zijn ‘stille’ steun aan
vele verenigingen werd de heer Kessler benoemd tot Of cier in de Orde
van Oranje-Nassau.
Het pand dat door de gulle gift van
Kessler verrees, door de gebruikers
ook wel het ‘Moederhuis’ genoemd,
is jarenlang intensief gebruikt. Eind
2009 is besloten het gebouw te slopen
en te vervangen door nieuwbouw. In
2012, als de Kessler Stichting haar
honderdjarig jubileum viert, zal het
nieuwe pand dat nu in aanbouw is, op
passende wijze worden geopend.

Bram Schinkelhoek en
Petra Hiemstra
info@kesslerstichting.nl

Gezellig familiehotel** gelegen aan
de rand van het Nationaal Park het
Drents-Friese Wold

H ote l

.ho
www

- D. . . Kessler 1 -1939 , portret van een
Haagse kunstlie hebber en weldoener.-

nl

1970 - 2010

Kortingsbon
en voorwaarden
op aanvraag
verkrijgbaar

jubileum met
veel speciale
aanbiedingen

groepsreizen en
individuele vakantie op maat
Kerst- en Nieuwjaarsreis 2010
!

or die prijs
en dat vo

Last-minute reizen:
24 juli, 21 aug, 4 sept en 9 okt

8-daagse vakantie
“Compleet verzorgde reis” vanaf € 575,- p.p.

3-daags fietsarrangement
“Beslist de moeite waard”

vanaf € 110,- p.p.

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

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

gotoadv.nl
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Televisie kijken bij de oude mevrouw De Haas, met een snoepje

Goede o de tijd op de aan an ik en

inen e o

nlangs was nton ringer ( ), schrijver van het onderstaande verhaal, aanwezig op de begrafenis van de moeder van een bevriende collega. De afscheidsdienst vond plaats in het kapelletje van
erzorgingstehuis E kenburg aan de ruisbessenstraat. Ineens was hij weer even terug in de tijd
en wel zo’n
jaar geleden. Eerder schreef hij in De ud-Hagenaar al over zijn tijd als misdienaar
in dat zelfde kapelletje. Nu over de herinneringen aan zijn oude buurt die bij hem boven kwamen.
Ons gezin kwam in 1958 van de Wingerdstaat 8 naar de Laan van Eik en
Duinen 162, 2 hoog boven wijnhandel
‘de Lelie’, van de heer Van Leeuwen.
Daarnaast zat Varossieau die speelgoed
en boeken verkocht. Er was ook een
postagentschaploketje in de zaak, waar
ik soms wat m’n spaarcentjes opnam
om een Matchbox autootje te kopen,
95 cent in een geel doosje. Of een ietsje
groter Dinky Toy wagentje, ook in een
geel doosje. En om de zoveel tijd een
extra doosje lego.

Aan de overkant zat Hus, de winkel die
door twee gezusters werd gerund. Als
klein jongetje ging ik daar altijd rechts
van de toonbank staan, anders kwam je
namelijk nooit aan de beurt, kinderen
die voor de toonbank gingen staan
zagen ze over het hoofd. Voor acht uur
’s morgens mocht er geen vers brood
worden verkocht, herinner ik mij!? Het
‘Zweedse King Corn’ brood in het gele
foliepapier leek wel op cake zeiden de
mensen. Daar bij Hus kocht ik ook wel
eens met warm weer in de zomer voor

9 cent een es Exota gazeuse met colasmaak. Of ik kocht zeekaken als ik de
melkboer had geholpen had en daarvoor
wat centjes kreeg, met vaak een rits
spaarzegeltjes voor mijn moed, van ik
denk, de rma Vreudenhil.
In die tijd waren de zakjes chips nog
ongezouten, maar zat er een apart klein
blauw zakje met zout in dat je zelf
erover heen moest strooien. En je kocht
lekker een bruine puntzak met koekkruimels voor 5 cent. Je haalde bij de
Plu (de paraplu) bij Kalisvaart een zak

Jonge nton op stap met de melkboer
Om de melk minder snel zuur te
laten worden werden de essen ter
koeling in krantenpapier gewikkeld.
De melkboer begon zijn eerste ronde
om zeven uur ’s morgens. Zeker in de
vakantietijd hielp ik hem vaak, mijn
werk bestond er dan uit vooruit te
lopen, vast bij de mensen aan te bellen
en te vragen wat ze wilden hebben.
En vervolgens dat brengen. Zeker in
straten met portiekwoningen, als de
Ribesstraat, scheelde dat de melkboer
veel tijd hij hoefde dan zelf alleen
nog maar af te rekenen. Op zaterdag
soms voor de hele week ervoor, wat
er was afgenomen had hij met potlood
in een oranje boekje met harde kaft
bijgehouden. Met een ‘loper’ kon de
melkboer doordeweeks bij menige
klant – die niet thuis was – naar binnen om de melk in de gang te zetten,
terwijl hij bij anderen de essen gewoon voor de deur zette. Alles in zeer
goed vertrouwen, het is tegenwoordig
nauwelijks meer voor te stellen.
’s Avonds nabezorgen deed de melkboer ook, voor dingen die hij op zijn
rondes niet (meer) bij zich had. Zelfs
voor een half onsje ham of kaas kwam
hij terug.
Lastige klanten
Maar je had ook lastige klanten erbij.
Hemel. Die mensen hadden dan een
groene of rode emaille melkkan waar
precies 2 of 2 1/2 liter verse melk
inging, wat ik dan met een litermaat
uit de achter op de melkbus staande
melkbus van de melkkar moest tappen. Maar dat schuimde wel eens en
dan kwam je boven aan de trap bij de
klant om het te brengen en dan was
het melkschuim weg en zat de melk
een paar millimeter onder de rand.
Sommigen werden dan boos: “het is
géén 2 liter en de vorige keer wat dat

- Een inspecteur van de Keuringsdienst van aren controleert in 19
en onbedorven is op de melkkar. -

ook al zo!” Dan moest ik terug naar de
kar om bij te vullen.
Je had in die tijd de essen melk met
zilveren dop, waarop de tapdatum
stond gedrukt. Behalve taptemelk had
je karnemelk met een rode dop en
yoghurt met een groene dop. Vanille
en chocolade vla in halve en hele
liters. En verse slagroom in esjes van
1/8 en 1/4 met een gouden dop. Verder
pakjes Rama margarine (“nét roomboter” aldus sommigen) en Brinkers
margarine met zegeltjes aan de zijkant
voor het sparen van cadeautjes. Blue
Band margarine en natuurlijk verse
eieren ook bruine eieren. Sommige
mensen wilde zelfs alleen maar bruine
eieren in de maten nul en drie.
Lange zaterdagen
Ook kregen we natuurlijk de lege
melk essen terug waar statiegeld op
zat. Sommige waren echt vies, niet
eens goed omgespoeld. Als de zware
ijzeren kratten vol waren met lege
essen onderbraken we de route om
ze af te leveren bij Leerdam melkdistributie, in de Vlierboomstraat, bij de
bocht naast de Lippmannschool.
Als we klaar waren met de wijk op
zaterdag liep het meestal tegen vijf

o het allemaal wel vers

uur ‘s middags, dan waren we toch
tien uur in touw geweest, maar klaar
was het dan nog niet. Op het eind
gingen we terug naar Vreugdenhil
in de Duivenstraat om de melkkar
leeg te halen en helemaal schoon te
maken, met chloorwater, inclusief de
melkbussen. Tenslotte werd alles nog
eens met een slang met vers water
helemaal schoongespoten.
In de winter als het vroor was het
nooit zo leuk hoor om te helpen. Dan
zaten de kranen en de deksels van
de melkbussen regelmatig vastgevroren, ondanks de moltonhoezen er
omheen. Als het had gesneeuwd was
het bovendien een probleem om de
kar in beweging te krijgen, omdat het
enkele door een motortje aangedreven
voorwiel doorslipte. Maar met die kou
kreeg je van sommige klanten wel
eens wat warms te drinken of een kom
soep. En het was dan een plezier om
bij de banketbakker op de hoek van de
Laan van Eik en Duinen en de Laan
van Meerdervoort de vaste bestelling van twee liter verse slagroom af
te leveren, het was daar altijd lekker
warm binnen en het rook er ontzettend
lekker.
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Net als nton ringer, die daarover schreef in nr. 1 (29 september)
van vorig jaar, was mijn broer ichael ertens misdienaar op E kenburg. De rector heette destijd
ongers en de non die heel goed voor
de misdienaars zorgde was zuster Paulina.

- rentbrie kaart van de lierboomstraat in de jaren ’3 , uitgegeven door arossieau.-

patat voor 15 cent!
Ook waren er M-brigadiertjes je had
dan boven op de mouw van je jas een
groot “M” embleem dat je moeder
erop moest naaien en dat had te maken
met de hoeveelheid melk die je dronk
denk ik. Peijnenburggaf bij de koek
vloeipapiertjes en soort kartonnetje van
10/20 cm uit om in je schoolschrift waar
je in schreef met inkt het overtollige en
nog natte inkt te deppen zodat het geen
vlekken gaf in je schrift.

Winkels in de buurt
Naast de bakker zat een drogist en aan
de overkant sigarenzaak Koppenhagen, waar we later ons totoformulier
konden inleveren. Daarnaast weer zat
een snoepwinkeltje, dat later een van
de eerste buurtsupermarkten van de
Spar werd. Op het Goudenregenplein
had je trouwens al een grotere, de PeHa
supermarkt. Verder herinner ik mij de
slagerij van vader en zoon Verwer en
een damenskapsalon.
Tegenover ons aan de Laan van Eik en
Duinen woonde de familie Van de Lans
van de uitvaartonderneming. Schuin
tegenover Varossieau zat een kapper en
op de hoek van de Kruisbessenlaan en
de Vlierboomstraat een groenteboer,
die in oude kranten zijn aardappels en
groenten verpakte, wat toen normaal
was. En aan de overkant een slager de
chauffeur van Piet van de Touw, in een
witte overal met muts, droeg daar op
z’n schouders halve varkens binnen en
runderachterhammen. Die zag ik dan
aan haken opgehangen worden in de
koelruimte, met zaagsel op de grond.
Later werd het vlees dan door de slager
verder uitgebeend en verwerkt.
Verderop zat een schoenmaker en ook
banketbakkerij Steijnman weet ik nog.
En op de hoek van het Moerbeiplein zat
Kooiman de zuivelhandel.
Tramlijn 2
Op de laan van Eik en Duinen reed
tramlijn 2 die vanaf de Weimarstraat via
de Mient naar de Laan van Meerdervoort reed richting eindpunt Muurbloemweg. Op de kruising bij ons bij de
Vlierboomstraat kwam het niet zelden
voor dat we een harde klap hoorden,
dan zat er weer een auto tegen de tram
aan. En z druk was het toch nog niet in

die tijd.
Op de hoek van
de Perziklaan en
Kruisbessenlaan
kan ik mij nog de
irma Van Alphen
herinneren, de Peugeot dealer die later
naar de ahrenheitstraat verhuisde
en nog weer later
naar Kerketuinen.
Op het stukje Vlierboomstraat tussen de
Laan van Eik en Duinen en de Ribesstraat zat groentehal Don. En daarnaast
op de hoek een VeGe kruidennier met

- Groente- en ruitzaak op de hoek van de
aan van eerdervoort en de ibesstraat
oto: . . van der ool .-

er tegenover een manufacturenzaak die
o.a. Borgo-garen, ritsen, knopen en wol
verkocht .
Tegenover Don zat een etsenstalling
en -reparateur van de familie Lelieveld, die ook nieuwe etsen verkocht,
én voor de verhuur ook twee auto’s
bezat, een iat meen ik en een Opel
Kadet . Op het Pomonaplein bij de
Vlierboomstraat kan ik mij nog drogist
De Salamander herinneren
en aan de ander kant een
kruidennier, ik dacht van de
familie Mertens.

indervertier
O k op het Pomonaplein,
op het eerste portiek
woonde mevrouw De Haas.
Een wat oudere vrouw
die al televisie had toen
in die tijd. Daar mochten
we op woensdagmiddag
of zaterdagmiddag in de
woonkamer met maximaal
zes kinderen uit de buurt
kinderprogramma’s als Pipo

de Clown kijken, in kleermakerszit op de grond met de schoenen uit
natuurlijk. Die uitzendingen werden gepresenteerd door tante Hannie.
Mooi was ook dat er één keer op zo’n middag een trommeltje met
snoepjes rondging. Je moest wel zorgen dat je op tijd bij mevrouw De
Haas voor de deur stond, want anders kon je je plaats voor de televisie
vergeten die middag.
Op het Pomonaplein was ook de ingang van het terrein van korfbalvereniging Achilles, daar kon je op woensdagmiddag en in de vakanties heerlijk sporten. Er was een beheerder van de gemeente, bij wie
je allerlei sportattributen kon lenen, zoals een voetbal, volleybalnet,
lijnen om een veld uit te zetten of een complete honkbalset. Om vijf
uur ’s middags moest je het allemaal weer netjes inleveren.
Op de hoek van de Laan van Eik en Duinen en de Mient zat en zit nog
steeds loodgieter Gelauff, met vroeger aan de muur op de Mient een
sigarettenautomaat. Daar heb ik als jongetje met mijn kleine vingers
nog eens voor iemand een gulden uit gepeuterd toen de automaat
dienst weigerde. Ik zie de merken nog die erin zaten: Roxy, Lexington,
Miss Blanche, Chief Whip, Gold Star, Alaska menthol en Cabalero.
Ik zat als kind op de lagere Heilige amilie jongensschool in de
Hortensiastraat 20-24, met directeur Van Zwieten en onder andere de
juffrouwen rockenlagen en Nieuwenhuizen en de meesters Briet en
Groenewegen. In de koude maanden konden we op woensdagmiddag
op zolder van de school, voor 5 cent per keer, spelen met de elektrische miniatuurtreinen ‘in de Alpen’, echt heel mooi gemaakt door een
leerkracht wiens hobby dat was.

Anton Vringer

ouda
anton vringer@hotmail.com

- aan van Eik en Duinen op een prentbrie kaart uit 1961. Halverwege links de ingang van de
lierboomstraat. an de horizon de etlehemkerk.-

Geboren werd ik zelf in 1951 aan het
Pomonaplein 2 , een door mijn ouders
gehuurde kleine zolderetage met een
piepklein keukentje in een soort berghok.
Ik herinner mij de enorme waskit waarin
wekelijks de was werd opgekookt. Het
was voor mijn moeder een hele operatie
om met twee kleine kinderen boodschappen te gaan doen! Met zoveel trappen in
huis waren mijn ouders dolblij met een
vierkamerwoning in de Vlierboomstraat
40. Wat een luxe, al had de woning geen
badkamer en alleen koud water.
In die tijd startte mijn moeder haar
eigen Steno-Instituut. Hiervoor had
zij een kamer gehuurd op de Laan van
Meerdervoort boven de sigarenzaak van
Korlevinke en elke avond gaf zij daar
stenolessen. Als ze jarig was trakteerde zij
haar leerlingen op een ijsje van Venezia
op de hoek van de Ribesstraat en de Laan
van Meerdervoort. De eigenaresse van
deze zaak is later zwaar gewond geraakt
toen zij met heur haar in de ijsmachine
kwam! Later verhuisde mijn moeder met
haar leerlingen naar de Lijsterbesstraat en
nog later, begin jaren zestig verhuisden we
weer naar het Pomonaplein, waar ze de
school aan huis had.
ij de zusters
Ik ging naar kleuterschool bij de zusters
(Damiana, Domingo, Martina) in de 2de
Braamstraat. Op de lagere school gaven
toen ook nog veel nonnen les ( ereiria,
Rosita, Ancilla, Madeleine). Kerk en
school waren destijds nauw met elkaar
verbonden. Van zuster Madeleine kregen
we in de vijfde en zesde klas tussen de
middag ranse les het eerste wat we leerden was het Onzevader en Weesgegroet
in het rans! Op de kleuterschool leerden
we Het Laatste Avondmaal uit het hoofd.
Herder of engel zijn in het kerstspel
was een felbegeerde rol. In de vastentijd
gingen we elke dag naar de kerk en kregen
dan brood en thee in een plastic thermoses mee.
Voor elke dag dat je naar de kerk ging
mocht je een vakje kleuren. Bijna de hele
klas was in de kerk. Ook een leerkracht
was altijd aanwezig om vooral op ons
gedrag te letten! Meisjes links en jongens
rechts. Communie en Vormsel werden
vanuit school geregeld. Wekelijks kwam
kapelaan Koopmans godsdienstles geven
en als hij binnenkwam stonden wij netjes
op, wat we trouwens ook deden als het
hoofd van de school binnenkwam, zuster
Madeleine.
Voor en na de les, dus 4 x per dag, werd
er gebeden om 12 uur dikwijls het
Angelus.
De hele catechismus moesten we uit ons
hoofd leren en in de hogere klassen ook de
kleine lettertjes erbij! Tijdens het Heilig
Hartfeest in juni waren alle kinderen op
het schoolplein, de communicantjes met
hun nieuwe kleding, en die legden bloe-

- omonaplein, met links de lierboomstraat en rechts de eloenstraat. De winkel
op de hoek was die
van ertens voor comestibles en koloniale waren. -

men bij het op de ‘kaas’ geplaatste Heilig
Hartbeeld. De jongens van de school in de
Hortensiastraat waren daar ook bij.
lasiuszegen
In februari kwam de kapelaan op school
met twee kaarsen om iedereen de
Blasiuszegen te geven, die bescherming
zou bieden tegen keelontsteking. Met de
nonnen als motor liep alles op de kleuterschool en de lagere school op rolletjes.
Vaste rijtjes, vaste tafeltjes, vaste stoeltjes,
vaste bankjes, vaste tijden! De lauwe volle
schoolmelk met room stond ’s morgens
al klaar in het keukentje en smaakte altijd
naar de rietjes. Vlakbij de kerk was een
katholieke boekhandel, Hutjes genaamd,
waar je later ook lmsterrenfoto’s kon
kopen. De droppoeder van de drogist
op de hoek was onweerstaanbaar. In de
Braamstraat was ook een kleine katholieke
bibliotheek gevestigd.
Als klein meisje deed ik boodschappen in
de buurt: de groenten kwamen van Van
Egmond op de hoek van de Kruisbessenstraat en de Vlierboomstraat, tegenover
Slagerij Dingjan. Later werd mijn moeder
klant bij Heijkoop, ook in de Vlierboomstraat. Dit werd later Don. Brood bij Hus
(regeringsbrood, Tip-Top) op de Laan van
Eik en Duinen en vlees bij slager Wiemeler, later Verwer, tegenover het snoepwinkeltje waar je voor 1 of 2 cent als iets
kon kopen. Naast Hus was een drogisterij.
Mijn moeder ging naar de kapper bij
Jeanelle van de familie Smeele, ook op de
Laan van Eik en Duinen. Haar ets stalde
zij bij Lelieveld tegenover Heijkoop en
haar nylonkousen liet zij repareren bij
Heckie op de hoek van de Ribesstraat.
Mijn vader haalde zijn sigaretjes bij het
vrouwtje op de hoek van de Aalbessenstraat en de Perziklaan of bij de sigarenhandelaar op de hoek van het Moerbeiplein en de Vlierboomstraat, tegenover de
melkzaak van de familie Kooijman. Je kon
er nog halve pakjes sigaretten kopen!
Ook werd nog wel brood en melk aan
huis bezorgd, door bakker Roelofs en
melkboer Kok. Met verjaardagen kwam
het gebak van banketbakker Rebel, in een
houten kist. Naast hem zat schoenmakerij
De Atoom, allebei in de Vlierboomstraat.
Het postagentschap op de Laan van Eik en
Duinen werd gedreven door Adri en zat in
de kantoorboekhandel/boekwinkel Varos-

sieau, door ons “Vrosjo” genoemd.
Kruidenierswaren kwamen echter altijd
van de winkel van mijn opa en oma, de
familie Mertens, op de hoek van het
Pomonaplein en de Vlierboomstraat.
Toen zij ermee ophielden werd mijn
moeder klant bij de Spar van de familie
Sonneveld op de Laan van Eik en Duinen. Op de ander hoek zat drogisterij de
Salamander van de familie Meijs.
ttracties
Voor een ijsje gingen we naar de andere
kant van de Vlierboomstraat, naar Ome
Jan, waar je voor de dubbeltje een
afgestreken hoorntje met ijs kreeg. Een
enkele keer mochten wij een patatje met
mayonaise voor 25 cent bij cafetaria de
Gouden Plu op de hoek van de Goudenregenstraat en de Laan van Meerdervoort.
Zwemmen leerden mijn broer en ik bij
zwemvereniging Zian op de Escamplaan. Later gingen we naar het nieuwe
zwembad aan de Tholensestraat, dat nu is
afgebroken. Een uitje in de vakantie was
een dagje naar zwembad De Regentes,
waar ze een hoge duikplank hadden. Bij
een bezoekje aan de stad hoorde meestal
een Cineac-bezoek. Ook Dierenpark Wassenaar was een attractie.
In de zomer vaak naar het strand, op
de ets, gepakt en gezakt. Een enkele
keer mochten we ezeltje rijden! Als ik
terugdenk aan wat mijn ouders allemaal
mee moesten nemen op de ets naar het
strand, dat was dat een hele operatie. Bij
mooi weer speelden we met onze step op
het middenpad van de Vlierboomstraat of
gingen met onze moeder naar de Bosjes
van Pex waar wij ons op woensdagmiddagen vermaakten bij de ‘klimmers’. Van
later datum herinner ik mij dat je op de
rolschaatsbaan daar kon rolskiën. Mijn
ouders dronken dan een kopje kof e op
het terras van de Wildhoef. Als het al eens
gevroren had kon je ’s winters schaatsen
op de ondergespoten banen van Hanenburg of Berg en Dal. Van die mooie witte
kunstschaatsen kon ik alleen maar dromen
en op die oude Gloria-schaatsen van mijn
moeder lukte het helemaal niet maar de
sfeer was er ’s avonds geweldig.

Monica Dufais-Mertens

moondu ais@tiscali.nl
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Hotel “De Lochemse Berg”

in 20 jaar ! Verkoop het nu !

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

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Hoogste goudprijs ooit €30,- per gram
asis jngoud

Potma Edelmetaal
Papestraat 2B Den Haag Telefoon 070 - 363 66 66
Di. t/m za. 11.00-17.00 uur

a elij te erij en et open aar vervoer
uitstappen alte innen o
entru

- dvertorial -

Zomerbridge bij Bridge Club Loosduinen (BCL)
5 juli t/m 23 augustus

Heb jij zin om te bridgen?
Kom eens langs bij BCL, daar is ook deze zomer weer de gelegenheid om in de
maanden juli en augustus op maandagavond te bridgen.
Het is vrijspelen, met een laddercompetitie.
Adres: Woonzorgpark Loosduinen , Willem III-straat 36.
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.10 uur kunt u terecht in de Grote Zaal.
Aanmelden via mail: hansklaui@kpnplanet.nl, graag vooraf, dit ivm de organisatie van de avond.
Nog vragen? Stel ze gerust: amcazander@tiscali.nl of 0628593601

Adressen winkels

KRINGLOOP HOLLAND
In de veertien winkels van Kringloop Holland verkoopt
Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!
Meubels, ﬁetsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers,
koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan
200 mensen van Kringloop Holland zijn actief in het
ophalen, repareren en verkopen ervan.

Badhuisstraat 16
Van Musschenbroekstraat 159
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Loosduinsekade 156
Prins Willemstraat 14
Weimarstraat 364
Thomsonlaan 79
Fahrenheitstraat 343
A. Diepenbrockhof 67
Kerketuinenweg 63
H. Ravesteijnplein 84-85
Beresteinlaan 2
Maanweg 64

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

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

De Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende
diensten voor particulieren met een krappe beurs en voor
instellingen of stichtingen.
Geschoolde klussers leveren en garanderen kwaliteit
tegen lage prijs. U weet vooraf wat de kosten zullen zijn.
65-plussers, mensen met een Ooievaarspas, een vaste
klantkaart of een servicepas Gezondheidsservice Florence
krijgen extra korting.

De Dienstenwinkel helpt u bij
• Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een
gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een
Ooievaarspas.
• Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven
uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.
• Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende
kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.
• Schoonmaakwerk.
Voor meer informatie of een oﬀerte kunt u in de
kringloopwinkels terecht.
U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur, of een e-mail sturen naar
info@dienstenwinkel.nl.
Originele kortingsbon geldig tot 15 augustus 2010

50% KORTING
OP MEUBELS EN KLEDING
ALLEEN BIJ DE VESTIGING MAANWEG
(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)
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Informatie

Hans
oodenburg

n ijden v n e ono i e il nd ij iedereen n r de nder e eerlijke verdeling vr g k peel veel eer een rol d n in ijden d de o en o n de e el lijven groeien e
en e
e en een
poging ge gd de ver illen
en de gener ie enig in nie eer d n d in k r e rengen ee ook erv ringen o n dere vr gen d n k n die ren n r rooden rg deo d gen r nl

Naoorlogse bab boomers zijn relatief welvarend
ijn de bab boomers de ouderen van thans
tot
jaar beter of slechter af in de sociaaleconomische lusten en lasten dan jongere generaties Daarover verschillen de meningen.
ok die van gerespecteerde onderzoekbureaus. Er dient zich echter voor alle generaties n
gemeenschappelijke noemer aan: de verzorgingsstaat Nederland zal voorlopig niet meer zo
lu ueus zijn voor de wat hogere inkomensgroepen. ij zullen, ook als zij ouder worden, m r
voor zichzelf moeten zorgen.
De bodemvoorzieningen voor de allerlaagste inkomensgroepen – meestal
ook de slechtst geschoolde mensen en
arbeidsongeschikten – zullen ongetwijfeld blijven bestaan. Maar dat betekent
voor hen voortdurend alle eindjes aan
elkaar knopen en/of in grote nanciële
problemen raken.
Om een voorbeeld te noemen: een
tweepersoons huishouden zonder
kinderen dat slechts enkele honderden
euro’s per maand méér te besteden heeft
dan het absolute minimum (circa 1250
tot 1 00 euro netto) hebben het – zelfs
in verhouding – stukken beter. Met die
paar honderd euro meer is het veel prettiger leven, omdat het geld kan worden
gebruikt voor eigen voorkeuren (of een
klein beetje luxe) en niet opgaat aan
de vaste uitgaven (huis, energie, zorg,
dagelijkse boodschappen, enz.).
In rapportages hebben het Centraal
Planbureau (CPB) en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) recent

aandacht besteed aan de babyboomers,
die van lieverlee de oude dag (65 jaar)
gaan bereiken. Het CPB heeft dat gedaan in zijn studie Vergrijzing Verdeeld.
Het CBS heeft de statische cijfers van
deze groep op een rijtje gezet.

nal se
De meest vergaande analyse is te
halen uit de rapportage van het CBS.
“Babyboomers zijn relatief welvarend.
Niet alleen zijn huishoudens met een
50- tot 60-jarige hoofdkostwinner naar
verhouding dikwijls te vinden in de
hoogste inkomensgroep, bovendien
hebben ze vaker dan gemiddeld een
groot vermogen. Ook de uitgaven van
deze huishoudens zijn bovengemiddeld”, aldus het CBS.
Een ander aardig en veelzeggend statistisch gegeven is dat, hoewel slechts 2
procent van de Nederlands huishoudens (in 2008) een 50- tot 65-jarige
hoofdkostwinner had, deze huishoudens

4 procent van de 10 procent hoogste
inkomens uit maakten.
Bewust richten we ons dus in dit stuk
op de naoorlogse generatie van de
zogenoemde babyboomers, waarvan
de de nities overigens niet eensluidend
worden gehanteerd. Over de mensen
die ouder zijn en van wie een klein deel
het alleen moet doen met de minimale
AOW hebben we het in deze krant de
vorige keer al uitgebreid gehad.

Lasten
Het CPB richt zich in zijn studie
vooral op de vraag hoe de lasten
van de vergrijzing het beste kunnen
worden verdeeld tussen de huidige en
toekomstige generaties. Dit belangrijkste adviesorgaan van de regering in het
op orde houden van de overheidsbegrotingen waarschuwt er al jaren voor
dat door de toenemende vergrijzing de
uitgaven voor AOW en zeker ook zorg
fors zullen toenemen. Voor de lezers die

in cijfers geloven: met procent van het
nationaal inkomen. Weliswaar tot aan
2040, maar het gaat – rekening houdend
met allerlei andere inverdieneffecten –
om enorme bedragen, die uiteindelijk
weer door de burgers moeten worden
opgebracht.
Het is onzinnig te denken dat de
‘overheidsruif’ niet opraakt. Sommige
politieke partijen (vooral aan de linkerzijde) willen nog wel eens beweren dat
het leed kan worden opgevangen door
de lasten voor de hogere inkomensgroepen extra te verhogen. Dat gebeurt deels
al door het progressieve belastingstelsel
en door de hef ngen (naar percentage).
Natuurlijk zijn er nog wat uitwassen in
het voordeel van de hogere inkomens
aan te pakken. Maar de overheid is en
blijft een slagschip waarop een ieder op
een gevaarlijke of minder gevaarlijke
plaats meevaart.
We willen ook niet verder ingaan op de
studies van CBS en CPB, omdat die hoe
dan ook ‘macro aannames’ blijven, die
voor een ieder individueel heel anders
kunnen uitpakken.

veertigers het meeste pro jt hebben en
krijgen als het gaat om de vraag wat
de verschillende generaties in hun hele
leven betalen aan de overheid en wat zij
ervoor terugkrijgen.
Dat netto pro jt is het verschil tussen de
baten in vorm van collectieve uitgaven
(aan zorg, defensie, uitkeringen, etc.) en
de lasten in de vorm van belastingen en
premies. Een ingewikkeld verhaal dus,
maar ook weer macro (in het algemeen)
gesteld en een momentopname.
De explosieve stijging van de huizenprijzen sinds de jaren ’80, waarvan
vooral huizenkopende babyboomers
hebben gepro teerd, zit overigens niet
in dit soort berekeningen van het CPB.
Indien de dertigers en de veertigers van
thans daarmee in de toekomst niet hun
slag kunnen slaan, dan zou zomaar de
analyse van het CPB heel anders kunnen worden in de zin dat de naoorlogse
babyboomgeneratie toch de spekkopers
zijn geweest van de huidige en toekomstige generaties.
Het blijft dus gissen wie uiteindelijk –
zeg maar in het jaar 2040 – het best is
afgeweest.

Huizenprijzen
Wel grappig is de berekening van
het CPB dat de huidige dertigers en

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht belastingen en andere inanci le zaken
vragen orden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven kunt u k esties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl o naar ostbus
5
en aag raag met vermelding van rubriek echten en lichten’
inanci le zaken
akker sponsort
elftal van zoon
Als plaatseli ke bakker sponsor ik de
voetbalvereniging. k zorg voor de
shirt es van het el tal waarin mi n
zoon speelt. Nu hoorde ik dat de club
daarover misschien nog btw moet
betalen. oe zit dat
De club kan dat voorkomen als het
zijn administratie goed doet. Er zijn
inderdaad gevallen bekend waarbij de
scus sportclubs en andere verenigingen aanpakt als zij niet goed omgaan
met sponsorgelden. De accountantsorganisatie Accon AVM heeft gewezen
op de misverstanden die kunnen ontstaan over de afdracht van btw door
sportclubs en ondernemers. Het is
vaak bij verenigingen zeer onduidelijk
wanneer en wie er btw moet betalen.
Kleinere sportverenigingen – zonder
winstoogmerk – kunnen gebruik
maken van de btw-vrijstellingen op
fondsenwerving. Maar dat vergt een
goede administratie. Als de scus
denkt dat er sprake is van een zakelijke transactie – bijvoorbeeld ‘reclame’
– dan kan men btw-plichtig zijn. Dus
laat de door u gesponsorde vereniging
zich daarin wat meer verdiepen en niet

zonder meer aanmen dat zij geen btw
verschuldigd is op uw sponsoring.

Erf- en schenkingsrecht
chenking van broer
aan zijn bewindvoerder
k heb een broer met een verstandeli ke handicap. i woont in een
gezinsvervangend tehuis. k ben bewindvoerder van hem en moet mi elke
twee aar hiervoor verantwoorden
bi het kantongerecht. oor de aren
heen is het bedrag op zi n spaarrekening gegroeid tot 17.000 euro. i
kan dit nergens aan besteden omdat
hi heel goed van zi n uitkering kan
rond komen. ndien hi eerder komt
te overli den dan ik moet dan een
groot deel van dit spaarbedrag naar
de belasting at zou ik erg zonde
vinden. s het mogeli k dat ik over een
deel van het bedrag kan beschikken
door bi voorbeeld een schenking van
zi n kant
Schenkingen van uw verstandelijk
gehandicapte broer naar u (en andere
broers of zussen?) zijn natuurlijk
mogelijk en aantrekkelijk binnen
de scale vrijstellingen. Echter een
probleem kan ontstaan indien uw
broer of cieel al onder curatele of

bewind staat. Dan is namelijk voor
elke (grote) nanciële handeling toestemming nodig van de kantonrechter.
Probeer het.
Is er geen of ciële curatele of bewind,
maar regelt u als enig potentieel
familielid (broer, zus) zijn nanciën,
dan heeft uzelf ook in de hand om
zijn schenking te regelen. Wees echter
daarin heel voorzichtig. Zeker als er
nog andere belanghebbenden (zussen
en broers, vaders en moeders) zijn. En
leg alles schriftelijk vast.
Testament nodig als
er geen kinderen zijn
s het aan te bevelen voor een echtpaar zonder kinderen een testament
te laten opmaken nze kennissen
hebben een koopwoning. k neem
aan dat de langstlevende alles er t
zonder er belasting te moeten betalen.
aar wie er t er bi overli den van
de langstlevende Als dat de amilie
is kan dat dan per testament worden
gewi zigd
Als het echtpaar wil bepalen wie na
hun overlijden precies de nalatenschap
mogen opstrijken, is het zeker aan te
bevelen een testament te laten opstellen. Anders worden broers, zussen,
ouders of verder in de neergaande lijn

erfgenaam na het overlijden van de
langstlevende.
Als het om een groot vermogen gaat
(u moet denken aan een gezamenlijk
bezit van meer dan een miljoen) bij
overlijden van de eerste van het echtpaar, is er ook sprake van erfbelasting.
Dat heeft met de vrijstellingen te
maken. Wijs uw kennissen erop dat zij
eerst advies vragen aan een notaris.

onsumentenzaken
rouw loopt op terras
tegen bloembak
i n vrouw en ik zaten op een terras
van een restaurant. onti caal in het
midden stond een grote vierkante puntige bloembak. aar liep mi n vrouw
tegen aan toen ze naar het toilet
moest. i scheurde daarbi haar korte
broek open en raakte licht verwond.
Wi vonden dat het restaurant hiervoor
aansprakeli k was. e che zei ons
echter dat dit niet zo eenvoudig lag en
dat mi n vrouw maar uit haar doppen
had moeten ki ken. i zei ons ook dat
nu we zoveel stennis maakten hi niet
van plan was ons een gratis drank e
voor de schrik aan te bieden want
dan zou hi schuld erkennen. aken
we kans als we een claim indienen

Waarschijnlijk niet. Pas als u het
restaurant van nalatigheid – en dus
aansprakelijkheid – kan betichten,
zal het restaurant en zijn eventuele
verzekeringsmaatschappij uw claim
serieus in behandeling nemen. Dus
als er een bloembak op het terras staat
waar uw vrouw gemakkelijk omheen
had kunnen lopen dan heeft zij gewoon niet goed uitgekeken en zal een
schadevergoeding claimen heel lastig
worden. Er is ook nog iets van eigen
verantwoordelijkheden.
Een restaurant is meestal wel verzekerd voor het toebrengen van schade
aan gasten als personeel fouten maakt.
We noemen een aantal voorbeelden.
Er gaat een glas rode wijn bij het bedienen over een dure jurk of een duur
pak. Dan zal het restaurant minstens
de stomerijkosten vergoeden.
Een beroemde zaak uit de claimwereld is ook wanneer een gast écht wild
heeft besteld in een restaurant en bij
het opeten verziekt hij zijn ‘gouden
kroon’ door een nog in het vlees zittend hagelkorreltje uit het jachtgeweer. De dure kroon zal dan door de
verzekeringsmaatschappij worden
vergoed. Wij vrezen echter dat uw
vrouw zelf een nieuwe korte broek
moet kopen.

pagina 12

Dinsdag 13 juli 2010

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Meneer Bennik

Alsje100mensennietechtkunthelpen,
helperdanminstenséén!

Appartement in complex De Voorde
Bieden vanaf 149.000 euro
Generaal Spoorlaan 605
in Rijswijk

Doenwatwenietkunnenlaten!
Humanitasiseenlandelijkeverenigingvoormaatschappelijkedienstverleningensamenlevingsopbouw,ophumanistischegrondslag.DeafdelingHaaglandvanHumanitasgeeft
mensendiedattijdelijknodighebbeneensteuntjeinderug.
DankzijdevrijwilligersvanHaaglandkunnenzijdetoekomst
metmeervertrouwentegemoetzien.
Hetgaatbijonzeafdelingom:gezinnenmetjongekinderen,
dieproblemenmetdeopvoedinghebben,ex-gedetineerdendie
weereenplaatsjeinonzesamenlevingproberenteverdienen,
jongerendieeenmaatjekunnengebruiken,vrouwendieonze
taalbeterwillenlerenspreken,ontmoetenensamenwerkenin
eenBuurtkamerenmensenondersteunentijdenseenrouwproces.Wijwillenditgoeddoenenhebbenvrijwilligersnodig
diezichhiervoorwilleninzettenenmensendieditsoortondersteuningkunnenenwillengebruiken.Samenzijnwijsterker
danwedenken.Laatietsvanuhoren!

070-3584284www.humanitashaagland.nl

D e n  H a a g  •  R i j s w i j k  •  L e i d s c h e n d a m / V o o r b u r g  •  Wa s s e n a a r

ervice- of

adeau-abonnement

Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.
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Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

a t

a

Woonplaats:

e

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

o tb

04 ,

0

A en aa

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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- ekker buiten bewegen op de tnesstoestellen van de itplaats -

Haagse
wereldprimeur:
interactieve itplaats
In het Zuiderpark bevindt zich sinds kort ‘s
werelds eerste interactieve tnesspark: de
itplaats. Hij is te vinden op de speelweide
ter hoogte van het hertenkamp. Hagenaars
van 50 jaar en ouder kunnen hier een theidstest doen en aan hun conditie werken
met tnesstoestellen. Regelmatig laten
instructeurs zien hoe deze werken. Maar
ook als zij er niet zijn kunt u aan de slag.
Op de itplaats staat namelijk een interactieve zuil, de Audionetic. Die kunt u activeren door op het voetpedaal te trappen. De
oefening wordt dan uitgesproken. Sinds de
opening is er al veel belangstelling geweest
voor de gratis toegankelijke itplaats, die
is aangelegd met nanciële steun van de
gemeente Den Haag, wooncorporatie Vestia
en onds 1818.

-pl u s s er ui t D en H a a g

ebsite voor de
o t u

363

2 0

TUEEL

er o erse itte en
et ationaa ittep an

Nederland ‘zucht’ onder zomerse hitte. Het is alweer een paar keer flink warm
geweest, terwijl de zomer nog maar net begonnen is. En volgens deskundigen
zullen hittegolven voortaan vaker voorkomen door de klimaatverandering. Die
gestegen kans op zomerhitte is reden voor actie. uderen met een zwakke gezondheid en mensen met aandoeningen zijn er namelijk kwetsbaar voor. Tijdens
de hittegolf van 2
stierven er alleen al in Nederland 1
tot 1
personen
m r dan normaal. In heel Europa overleden toen naar schatting 22.
tot
.
mensen door de hitte.
Daarom hebben diverse organisaties,
waaronder de GGD’s, het RIVM,
het Rode Kruis en het KNMI, een
Nationaal Hitteplan opgesteld. Daarin
staan praktische richtlijnen voor
ouderen om de gevolgen van de hitte
te verlichten. Vrijwilligers, mantelzorgers en personeel in verpleeg- en
verzorgingshuizen kunnen daarbij
een belangrijke rol spelen. Zij kunnen
ouderen informeren over de gevaren
van langdurige hitte en erop letten dat
ze praktische tips over omgaan met
hitte naleven.
Wat te doen bij hitte
Bij hoge temperaturen wordt ons lichaam vooral ‘gekoeld’ door verdamping van transpiratievocht. Dat vocht
raken we dus in verhoogd tempo
kwijt. Daarom is het belangrijk veel
te drinken. Zo vult u de vochtvoorraad aan en houdt u de transpiratie op
gang. Ook helpt het om de schaduw
of plaatsen waar een windje staat op
te zoeken.

Zo zijn er meer eenvoudige tips die
de risico’s bij zomerhitte inperken.
Naast dit artikel staat een afbeelding
van de actiesticker die bij het Nationaal Hitteplan hoort. Daarop staat
wat u moet doen bij zomerhitte, maar
ook wat u dan juist n et moet doen.
kunt deze sticker gratis bestellen bij
Postbus 51, of direct downloaden op
de computer. Kijk op www.cipo.org
voor de gegevens of bel Postbus 51
via tel. 0800-8051.
ctief begeleiden
Als u ouderen of zieken helpt, wees
dan extra alert bij zomerhitte. Zorg
dat er voldoende water onder handbereik is. Dat water is bij voorkeur
koel (maar niet té koud). Pap, vla,
soep en fruit bevatten ook vocht.
Alcohol kunt u beter vermijden, hoe
verleidelijk ook.
Soms is het neerzetten van water niet
voldoende en moet u actief helpen.
Laat mensen zoveel mogelijk zelf
drinken, in hun eigen tempo en op

hun eigen manier. Gebruik
geen rietje
of tuitbeker,
zéker niet bij
hete dranken!
Dat leidt vaak
tot verslikking.
Help liggende mensen eerst rechtop
(met een kussen in de rug). Dat vergemakkelijkt het drinken. Voorkom
haastig of met grote slokken drinken.
Uitdrogingsverschijnselen
Ondanks deze maatregelen kunnen
mensen toch bevangen raken door
de hitte of last krijgen van uitdrogingsverschijnselen. Het is goed
om daarop te blijven letten. Overleg
met familie of buren als u vindt dat
iemand zich vreemd gedraagt of
verward is. Raadpleeg eventueel de
huisarts. Misschien gebruiken de
mensen die u bezoekt medicijnen of
hebben ze een ziekte waarbij veel

Onlangs heeft het Haags Gemeentearchief
de Haagse lmbank gelanceerd. Dat is een
website waarop lms uit de collectie van
het Haags Gemeentearchief uit de periode
1905-1985 zijn te bekijken. Er zijn lms
bij over onder meer Scheveningen, Haagse
families en de Tweede Wereldoorlog, in
zwart-wit en kleur en zowel met als zonder
geluid. Wekelijks worden nieuwe lms
toegevoegd. ilms zijn waardevol historisch materiaal – en via internet zijn ze
nu voor iedereen toegankelijk. Neem dus
eens een kijkje op www.haagse lmbank.
nl. Rond de Haagse lmbank is tevens een
tentoonstelling samengesteld. Deze is tot en
met 14 augustus 2010 gratis toegankelijk
in het Haags Informatie Centrum (Spui 0,
Atrium Stadhuis), op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van .00 tot 19.00 uur,
op donderdag van .00 tot 21. 0 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur.

Tot 2 september:
orlog en evrijding in -D
Tentoonstelling Oorlog en Bevrijding
in D met unieke foto’s van Den Haag
tijdens en kort na de bezetting. otograaf Wim Berssenbrugge (1918-200 )
maakte deze foto’s, in kleur én in -D.
Dankzij een speciaal brilletje staat u er
na 65 jaar bijna midden in. Spectaculair is de foto van een lancering van
een V-2-raket vanaf het terrein van
het Vredespaleis. In het museum staat
bovendien een originele V-2 opgesteld.
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg , dinsdag-vrijdag 10.00-1 .00
uur, zaterdag en zondag 12.00-1 .00
uur, toegang 5,-, Museumjaarkaart
gratis.
Tot 1 november:
Loosduinse tuinbouw
Loosduinen speelt in de historie van de
tuinbouw een belangrijke rol. Miljarden
kilo’s komkommers, sla, bospeen
en tomaten zijn vanaf Loosduinse
geestgronden Europa in gegaan. Twee

drinken niet mag. In dat geval kan
de huisarts bepalen wat de beste
oplossing is. Ook op www.rivm.nl/
hitte vindt u veel informatie, zowel
tips als achtergronden, over zomerse
hitte. Vergeet vooral niet om ook aan
uzelf te denken. Drink genoeg, kleed
u luchtig en doe het rustig aan!
ij vragen
Overleg met uw huisarts als u vragen
hebt over uw gezondheid of met uw
apotheek over medicijngebruik. Voor
alle andere vragen kunt u terecht
bij de GGD in uw regio. Weet u het
nummer niet, kijk dan op www.ggd.
nl of bel met Postbus 51 (08008051).

R G HET IP

genda

Haagse filmbank

Den Haag 070 36 3

“ innenkort word ik
. Dan wil ik graag met
mijn echtgenote naar haar
geboorteland vertrekken.
ij komt uit olombia. an
ik daar mijn
W-uitkering
ontvangen ”
tentoonstellingen belichten de geschiedenis hiervan. Loosduinse tuinbouw,
vroeger en nu geeft een overzicht met
plattegronden en vele foto’s van het
begin van de 18e eeuw tot nu, en van
de prille tuinbouw tot de ontwikkeling
van bedrijventerreinen en villawijken
op dezelfde locaties. Loosduins Museum De Korenschuur, Margaretha van
Hennebergweg 2A. Tot 1 november,
elke zaterdag en iedere eerste zondag
van de maand, 1 .00 - 1 .00 uur, entree
volwassenen 1,50 en kinderen tot 16
jaar 1.-. Bereikbaar met tram 2 en
RandstadRail (eindpunt). Informatie:
www.loosduinsmuseum.nl of tel. (0 0)
9
42.

Tot 1 augustus:
Heilige oontjes
Heilige Boontjes in de Abdijkerk,
geeft op speelse wijze inzicht in de
manier waarop groente- en fruitrassen
hun plaats kregen in onze eetcultuur.
Allerlei details rond de groenteteelt,
de herkomst, de opkomst en het verval
van groentesoorten worden op ludieke
wijze aanschouwelijk gemaakt. Naast
de expositie loopt een permanente diashow onder de titel ‘Kloosters en hun
tuinen’. Bovendien kunt u tegelijkertijd
de 800 jaar (!) oude Abdijkerk bezichtigen. Abdijkerk, Willem III straat 40.
Tot 15 augustus, iedere zondagmiddag
vanaf 14. 0 uur, toegang gratis. Informatie: tel. (0 0) 449 0 58.

Als u langere tijd in het buitenland
gaat wonen, mag de Sociale Verzekeringsbank niet altijd uw (volledige)
AOW-uitkering uitbetalen. De hoogte
van uw uitkering is afhankelijk van
het land waarheen u verhuist. Als u
naar Colombia verhuist, bedraagt de
uitkering meestal maximaal 50 van
het netto minimumloon. Voor exacte
bedragen en andere landen kunt u
contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank, tel. (0 1) 512 96 10,
of kijken op de website www.svb.nl.
Hebt u ook een vraag?
Schrijf, bel of mail CIPO:
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.

pagina 1

Dinsdag 13 juli 2010

Kleine
Nostalgie

roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten.
at overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

met ulius asgeld

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

- Het Eerste ianoboek van an ouws - Goed zitten
met de gitaar-

ltijd muziekles op maandagmiddag

nze ouders bespaarden zich vaak kosten noch moeite om de opvoeding van hun kinderen te vervolmaken met muzikaal onderwijs. Geweldig natuurlijk. aar welk kind wil er nou de blits maken met ‘Des
winters als het regent’

Op maandagmiddag na schooltijd
kwam juffrouw Van Dam bij ons
thuis om mij te onderrichten in etudes en sonatines uit ‘Het Eerste Pianoboek’ van Jan Bouws. Juffrouw
Van Dam was een klein, parmantig
mensje met een bocheltje en zag er
strenger uit dan ze was, wat haar bij
haar werk als pianolerares natuurlijk
wel goed uitkwam. Maar mij niet.
Ik was elf jaar oud en wat zag ik
toch iedere keer weer vreselijk op
tegen die maandagmiddag. Een
gouden toekomst als concertpianist
was immers niet voor me weggelegd. Dat wist ik zeker. Maar mijn
moeder niet. “Heb je vandaag ‘Ik
zag twee beren broodje smeren’ al
geoefend” vroeg ze dan voordat ik
naar bed moest? “Ja”, antwoordde
ik eenvoudig. Want een werkende
moeder kon je toen nog van alles op
de mouw spelden.

- ladmuziek wandelliedje -

door meneer Becker. Die had een
Hi rogl fen
muziekschool ergens op de tweede
Maar maandagmiddag zat ik dan dus
verdieping in de Goudenregenstraat.
weer naast juffrouw Van Dam achter
Met mijn nieuwe Spaanse gitaar
de piano, met het notenschrift voor
zorgvuldig verpakt in een plastic
mijn neus als waren het nog niet
foudraal beklom ik daar de portiekontcijferde Egyptische hiëroglyfen.
trap voor mijn eerste gitaarles.
Met platte vingers als knakworstjes ramde ik dan net zolang op de
ok een bochel
toetsen totdat juffrouw Van Dam
Meneer Becker bleek ook al een
zei: “Ho, ho. Zo kan-ie wel weer.
bochel te hebben. Jarenlang heb ik
Misschien kan je deze etude de
gedacht dat een bochel
volgende week toch
een soort vereiste was
nog iets regelmatiger
voor de functie van
doornemen dan je de
muziekpedagoog.
afgelopen week hebt
Een soort technische
gedaan. En dan graag
knobbel. Maar dan met
met ronde vingers.”
muziek erin. Ik moest
Na een jaar hoorde ik
met mijn gitaar op een
mijn moeder tijdens
krukje midden in een
de afwas tegen mijn
lege kamer plaatsnevader zeggen: “Mismen. De eerste les ging
schien ligt een ander
- ochelaaruitsluitend over hoe
muziekinstrument
ik op dat krukje moest
toch wat meer voor de
gaan zitten en hoe ik daar mijn
hand”, waarop ik de week daarop de
gitaar diende vast te houden.
keuze kreeg uit mandoline, blok uit,
Na a oop kreeg ik een boekje mee
ukelele, banjo en gitaar.Gitaar!
dat ‘Zonnige Zang’ heette en heleNatuurlijk! Dat zag ik wel zitten. De
maal geen liedjes van de Everly BroEverly Brothers, het Kingston Trio
thers, het Kinston Trio en Pat Boone
en Pat Boone speelden immers ook
bevatte maar wel melodieën als ‘Des
gitaar.
winters als het regent’, ‘Bobbejaan
Juffrouw Van Dam werd vervangen

rieven aan Julius
Le ington
Op uw vraag wat de reclamevliegers in de lucht schreven kan ik u
melden dat de naam LE INGTON
erbij was. Er werden meer teksten
geschreven, maar daarvan weet ik
de naam niet meer. In een andere
bijdrage schreef u over kinderspelletjes, en de methode om de meest
onaantrekkelijke rol “om hem te
zijn” eerlijk onder de deelnemers
aan te wijzen. Ik kan mij nog enkele
andere herinneren. “Poffen”. Niet
om zonder geld te kopen, maar een
selectieprocedure. Drie deelnemers
legden de rechterhand met de rug
naar boven op elkaar en bewogen die
stapel handen op en neer onder het
roepen van een, twee, drie pof. Bij
dat woord pof werd de knie geheven
en legde elk der poffers de hand op
de knie, met naar eigen keuze de
rugzijde of de palmzijde naar boven.
Bij drie handen met dezelfde positie
werd het opnieuw gedaan maar als er
verschil was bleven de twee gelijken
over en was de ander vrijgeloot. Zo
werd de hele rij spelers afgewerkt.
Als de laatste twee overbleven legde
er een reeds uitgelote even zijn hand
bij zoals gebruikelijk en pofte dan
mee totdat een der beide laatsten ook
vrijlootte. Soms werd er begonnen
bij veel deelnemers met vijf poffers,
waarvan dan de minderheid van
gelijke handposities afviel, totdat er
drie overbleven die dan als voorom-

klim die berg’, ‘Hoog op de gele
wagen’ en ‘O, wat jn, o, wat jn is
een tent op de hei’. Nou, daar zat ik
dus ook al niet op te wachten.
Na de zevende gitaarles durfde ik
meneer Becker te vragen of ik misschien ook wat liedjes in de Engelse
taal mocht proberen. Welzeker, was
het antwoord en ik kreeg onmiddellijk buiten ‘het Peerd van ome
Loeks’ ook nog mee ‘Nobody knows
the trouble I’ve seen’ en ‘John
Browns body lies a moulding in the
grave’. Nou ja. Toch nog wat dus.
Tune Tunes
Maar voor het betere werk was ik
aangewezen op eigen initiatief. Dat
wil zeggen: ik kocht exemplaren
van Tuney Tunes voor de integrale
teksten van populaire songs. Ik
luisterde naar Chris Howland van
het Duitse Studio Vier op de draadomroep voor de uitspraak en de intonatie van de echte hits die ze bij de
VARA en de AVRO nog nauwelijks
draaiden. Ik maakte een schrift met
de teksten, de foto’s en de hitlijsten
van die tijd. Maart 1954: Amerika:
1: Smoke gets in your eyes. 2.
Donna. . My happiness. Nederland:
1: Sail along silvr’y moon. 2. Come

Prima. . La Paloma. 4. When. 5.
Bird Dog. 6. Moontalk. . Return
to me.
Dat schrift ligt nu voor me. Een foto
van een uitende Paul Anka die z’n
stropdas strikt naast de tekst van
‘Diana’ in A, is-mineur, Bes en
E-septime.
Billy Vaughn in smoking met een
dirigeerstokje. The Kalin Twins:
‘When, ta, tada, when you smile ’.
De tekst van Bird Dog van The
Everly Brothers: ‘Johnny is a joker,
he’s bird’ (met lage stem). Lloyd
Price: ‘Oh, oh, over and-a o-over!’
Edmundo Ross: ‘Melody d’ Amour.
Take this song to my lover. Shoo,
shoo, little bird. Go and nd my
love’. rankie Avalon: ‘Venus if you
will, please send a little girl for me
to trill’.
Al die hits. Het was waarschijnlijk
allemaal dezelfde kwaliteitsloze
troep als nu. Maar nog even en ik ga
janken.
Meer tear-jerkers? Stuur ze naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

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

schreven de loting afwerkten.
“Ie wie waai weg”. Een heel wat
eenvoudiger methode. De deelnemers stonden in een kring en
een nam er het initiatief en begon
meestal op een zangerige manier af
te tellen en tikte achtereenvolgens
ieder op de borst bij het uitspreken
van elk dier woorden zodat elke
vierde die het woord “weg” trof,
eruit viel. Er werd dan doorgeteld tot
er een over was. Deze methode was
nogal voorspelbaar en daarom minder in trek. “De slag van honderd”.
Een derde methode was wat langer.
Er werd per woord of lettergreep
afgeteld bij de deelnemers, die in
een kring stonden. De complete tekst
was: “Wie-de-slag-van-hon-derdkrijgt-die-moet-hem-eer-lijk-wezen,-tien-twintig-enz tot honderd.
Het voordeel van deze methode was
dat er aan het eind altijd een verliezer was aangewezen.
Er zullen er wel meer geweest zijn,
maar deze werden in mijn kindertijd
gebruikt.

. oogduin

phoogduin@hccnet.nl
--------------------------------------------Lange Le ington
Ik woonde in Helmond als kind, eind
50’er begin 60’er jaren. Ook daar
waren zo nu en dan vliegtuigjes actief in een strak blauwe lucht. Mysterieus was het wel waar kwamen de

vliegtuigjes vandaan, waarom deden
ze dat, wie zat erachter... Je snapte
er niet veel van. Ik herinner me
twee sigaretten merken: RO en
LE INGTON. Als ze LE INGTON
schreven had je waar voor je geld,
dan duurde het spektakel lekker
lang !

othar van der lui s

lotharvdslui s@tel ort.nl
--------------------------------------------ok Dure
Als ik lekker aan het strand lag zag
ik deze vliegtuigjes met de teksten
die ze in de lucht schreven.Twee
teksten die ik me herinner: RO
van het sigarettenmerk en D RE
van de condooms.

ans van der oorn

theagordi n@hetnet.n
--------------------------------------------Ro en UP
Heb ik meermalen boven Meer en
Bosch gezien.

eter empelaar

p tempelaar@hotmail.com
--------------------------------------------UP
Een van die vliegtuig-reclame-teksten herinner ik me nog heel goed,
namelijk P.

on h

monch 1 1 @hotmail.com

im of ta
Die luchtreclame herinner ik mij
nog goed, ook van voor de oorlog.
Vooral in de zomer boven het strand
en de boulevard, dan schreven de
vliegtuigjes VIM of ATA. En je werd
in reclame- prijsvragen uitgenodigd
om daar slagzinnen mee te maken,
waarmee je wat kon winnen.

. . Woortman

g.woortman2@kpnmail.nl
--------------------------------------------penburg
Wat schreven ze in de lucht? Nou
volgens mij: Roxy, Stuyvesant, Ik
Hou van Jou met een hart. Ook op
vliegfeesten bij penburg werd dat
veel gedaan.

onn en Wim v.d. raai

w.v.d.kraai @kpnplanet.nl
--------------------------------------------Els vijf
Een kleien anekdote van de krantenman Julius Pasgeld. Regelmatig
kwam deze man door de Jurriaan
Kokstraat in Scheveningen. Elsevier
klonk het dan door de straat. Mijn
jongere zusje was net jarig geweest
en zij hoorde hem ook roepen. Verontwaardigd rende ze naar moeder
en riep boos: mama, mama, Els is
niet vier, Els is vijf!

oni urville - Amse

tonidurville@caiwa .nl

De scharensliep
De prachtige wagen van deze naam
was mijn opa, Louis Hofman en
staat nu in het openluchtmuseum in
Arnhem. Toen ik klein was mocht ik
vaak met hem mee en zat dan voorop
het bank terwijl mijn opa de messen
en scharen sliep van de klanten.
Ik kreeg wel eens wat mee van die
klanten. Arm als wij waren. Er ging
ook nog een tweede wagen door
Den Haag, die was van mijn oom,
evenals zijn vader Louis Hofman
genaamd.

usan o man

. o man1@kpnplanet.nl
--------------------------------------------tuut en ruin
In uw artikel “Loltrappen op de
roltrappen” moet een correctie
worden aangebracht voor wat
betreft winkeltjes in de jaren ‘50.
Op de Prinsegracht 4 is sinds 1948
de rma “Stuut en Bruin” gevestigd welke nog steeds onderdelen
verkoopt zoals variabele condensatoren en voedingstrafo’s enz. Radio
Gerese, later opgekocht door “Stuut
en Bruin”, is inmiddels gesloten, was
alleen gevestigd aan het Regentesse
plein.

R. tuut

v ba ovic@hotmail.com
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ee en win

U 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.

udoku

udoku

1 9
8

B. Ruwaard, te Den Haag
Isabel Scheltema van der Ploeg,
te Den Haag
A. van Smoorenburg, te Den Haag
Betty Burgstad, te Bergschenhoek
Mw. J.B. Heitman-Wielaard,
te Bergschenhoek

voorop: “Dit is de eerste keer dat
ik de Sudoku helemaal heb kunnen oplossen”. Dat is een dubbele
felicitatie waard! De complete reeks
die werd gezocht luidde: 9-4-5-4.
We trokken vijf prijswinnaars, die
allen de dubbel CD van Sjaak Bral
krijgen opgestuurd.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 12 van
15 juni presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvan wederom de
meeste inzenders de oplossing goed
hadden. Erg blij daarmee was in elk
geval prijswinnares Betty Burgstad,
zij schreef achterop een feestelijke
kaart met hieper-de-piep-hoera

9 6

4

udoku

2

7

7
2 8

7 2
4 5 8
5
9
6
7
9
4

2 9 5
6 9
1

3
1

5
4 3

9

6
5

3
8

8 6

8
5

4 3
7 6 2

1

2
1
9

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

Inzendingen
Dit keer zijn de opgaven wat
pittiger dan gemiddeld. Maar
zoals altijd zullen er toch weer
veel puzzelaars zijn die de goede
antwoorden vinden. We moeten uw
oplossing van de nieuwe puzzel, de
vier Sudoku’s, binnen hebben op
uiterlijk:

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

udoku D

5

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

7

5
2
7
5

2
4 6 8
8
1

7
5

2

6 4
6 2
4

6

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

(advertorial)

VRAAG HET DE OPTICIEN

Specsavers Den Haag Spuistraat
Een goede verzorging van uw lenzen is
belangrijk voor de gezondheid van uw
ogen. De gediplomeerde opticiens van
Specsavers vertellen u er alles over.
Hoe houd ik mijn lenzen goed schoon?
Een goede hygiëne van contactlenzen
is erg belangrijk. Was uw handen
voor het indoen én uitdoen van uw
lenzen en reinig en desinfecteer uw
lenzen met een makkelijke alles-inéén vloeistof. Tip: vergeet niet om elke
dag uw lenzendoosje schoon te maken
en dit regelmatig te vervangen!
Hoe draag ik mijn contactlenzen
op de juiste manier?
Stel jezelf elke dag deze drie
eenvoudige vragen:
1. Hoe voelen mijn lenzen aan?
2. Hoe goed kan ik ermee zien?
3. Hoe zien mijn ogen eruit?
Draag uw lenzen niet als uw ogen rood
zijn of pijnlijk aanvoelen.Houd zachte
lenzen dagelijks niet langer dan de
aanbevolen tijd in. Gooi lenzen weg als de
draagperiode is verlopen en gebruik nooit
vloeistof die langer dan drie maanden
open is. Laat regelmatig een oogcontrole
doen. Uw opticien of contactlensspecialist
kijkt dan of de conditie van uw ogen
goed is en of de lenzen (vloeistoﬀen)
geen irritaties veroorzaken.

Voor steeds meer mensen zijn contactlenzen dé onzichtbare oplossing om goed te zien. De voordelen zijn dan ook
groot. Lenzen combineren gemakkelijk met een mooie bril
en tijdens de vakantie of het sporten zit niets in de weg.
De contactlenzen van Specsavers zijn niet alleen betaalbaar en van hoge kwaliteit, ook het draagcomfort is groot.
Veel mensen kiezen voor contactlenzen, omdat hun natuurlijke uitstraling zo het beste tot zijn recht komt.
Ook tijdens het sporten of andere
hobby’s is het dragen van lenzen ideaal. Ze beslaan niet, ze zijn veilig en
geven een volledig gezichtsveld.
En met de zomer op komst zijn lenzen eveneens een uitkomst. Zo com-

www.specsavers.nl

René van Mourik
Opticien

CONTACTLENZEN: DE ONZICHTBARE
OPLOSSING OM GOED TE ZIEN

bineren lenzen eenvoudig met een
modieuze zonnebril. Volgens de
Consumentengids is Specsavers
één van de goedkoopste leveranciers van kwaliteitslenzen. De
zachte maandlenzen van het type
STAR kosten slechts een kleine €42
voor een half jaar, inclusief een
uitgebreide oogcontrole en vloeistof.

CONTACTLENZEN VANAF
€6,95 PER MAAND
Bij Specsavers werken wij uitsluitend met gediplomeerde optometristen en opticiens die u kunnen
helpen bij het afnemen van een gratis uitgebreid oogonderzoek en het aanmeten van contactlenzen.
Wij hebben altijd het juiste paar lenzen voor u, aangepast op uw levensstijl en eisen. En die zijn er al
vanaf €6,95 per maand, met gratis lenzenvloeistof en nazorg! Bij Specsavers nemen wij u en uw
portemonnee serieus. Ga toch meteen naar Specsavers.

UW SPECSAVERS VESTIGING!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
© 2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
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