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Debat over ‘drie van Breda’ nagespeeld
 Tweede Kamer doet mee aan Haagse Museumnacht op 4 september 

Tijdens de eerste 
Haagse Museum-
nacht, op 4 september 
2010, opent ook de 
Tweede Kamer haar 
deuren. Tijdens deze 
nacht wordt aandacht 
besteed aan het op 29 
februari 1972 gehou-
den historische debat 
over het voorstel tot 
vrijlating van ‘De Drie 
van Breda’. 
In de Oude Zaal van 
de Tweede Kamer, 
waar destijds ook het 
debat plaats vond, 
spelen acteurs en 
actrices delen van het 
debat na.

Destijds in 1972 duurde het debat, inclusief 
schorsingen, van 14.00 uur tot 03.05 uur. 
Hieruit is een selectie gemaakt van circa 40 
minuten. Geprobeerd is in deze tijdsspanne 
de essentie van de toenmalige discussie 
samen te vatten. 
De figuren die door de acteurs zullen 
worden vertolkt zijn de toenmalige minister 
van Justitie Van Agt en de Kamerleden 
Wiebenga (PSP), Goudsmit (D’66), Wolff 
(CPN), De Gaay Fortman (PPR), De Jong 
(eenmansfractie), Berkhouwer (VVD), Bre-
men (KVP), Voogd (PvdA), Haars (CHU), 
Abma (SGP), Jongeling (GPV), Keuning 
(DS ‘70), Van Dam (ARP), Koekoek (Boe-
renpartij), Te Pas (NMP) en de voorzitter 
Van Thiel (KVP). 
De acteurs zijn Joop Keesmaat, die minister 
Van Agt voor zijn rekening neemt en verder 
René Vernout, Annelies van der Bie, Piet 
van der Pas, Mieke Lelyveld (die ook voor 
de regie van de voorstelling tekende), Ellen 
van Rossum en Margreet Schuemie. 
 
Toegang
De presentatie van ‘De Drie van Breda’ in 
de Museumnacht zal zes keer plaatsvinden, 
vanaf 20.00 uur telkens op het hele uur. De 
ingang van de Oude Zaal is Binnenhof 1a. 
Neem uw legitimatiebewijs mee.
Aangezien de activiteit in de Tweede 
Kamer onderdeel uitmaakt van de Muse-

umnacht zal het publiek over een passe-
partout moeten beschikken. Deze zijn bij 
alle musea in de voorverkoop verkrijgbaar 
voor € 10,--. Ook via Internet te bestellen 
(www.museumnachtdenhaag.nl). Het passe-
partout kost dan € 11,50 en wordt thuisge-
stuurd. Tijdens de Museumnacht zelf kost 
het passe-partout € 12,50. Overigens is een 
kaartje voor het openbaar vervoer, naar de 
stad en terug naar huis, onderdeel van het 
passe-partout voor de museumnacht.

Vier, drie, twee van Breda
De Vier van Breda (na 1966 de Drie en na 
1979 de Twee van Breda) waren Duitse 
oorlogsmisdadigers die een levenslange 
gevangenisstraf uitzaten, in de koepelge-
vangenis van Breda.
- Franz Fischer, hoofd van de Sicherheits-
dienst in Amsterdam (1901 – 1989);
- Ferdinand aus der Fünten, Hauptsturm-
führer bij de SS (1909 – 1989);
- Joseph Kotälla, administrateur in kamp 
Amersfoort, bijgenaamd ‘de beul’ (1908 – 
1979);
- Willy Lages, Sturmbahnführer bij de SS 
(1901 – 1971)
Lages werd vrijgelaten in 1966, omdat hij 
ernstig ziek was. Maar hij leefde na een 
operatie vervolgens nog bijna vijf jaar in 
vrijheid.
Rond de drie overgebleven gevangenen 

rees in 1972 een conflict tussen de toen-
malige minister van Justitie, Dries van Agt 
en de Tweede Kamer. Van Agt had laten 
doorschemeren dat hij positief wilde rea-
geren op een gratieverzoek van de drie van 
Breda, mede op grond van advisering door 
de Hoge Raad. Maar diens voornemen om 
gratie te verlenen werd na een door Anneke 
Goudsmit van D’66  bepleitte hoorzitting 
en een emotioneel kamerdebat afgeblazen, 
na stemming over een daartoe strekkende 
motie van Joop Voogd (PvdA).
In de samenleving leefde emotioneel verzet 
tegen de vrijlating, niet alleen bij vereni-
gingen van oorlogsslachtoffers. In de begin-
periode na de bevrijding werd er opvallend 
weinig gesproken over de jodenvervolging, 
de aandacht was vooral gericht op de 
wederopbouw. Schuldbesef speelde daarbij 
ook een rol, stelden onderzoekers later vast, 
omdat de joden in WO II door veel Neder-
landers aan hun lot waren overgelaten. De 
stellige houding tegen vrijlating van ‘de 
drie van Breda’ was daar een uiting van, zo 
stelde bijvoorbeeld historica Hinke Piersma 
vast in haar proefschrift uit 2005, een studie 
naar de achtergrond van het debat.

Vrijlating
Op 31 juli 1979 overleed Kotälla in de 
Bredase gevangenis. Op 27 januari 1989 
werden de overgebleven twee vrijgelaten 

op instigatie van minister Korthals Altes. 
De minister werd hierin gesteund door 
negentien prominente Nederlanders, onder 
wie de oud-verzetsman Hans Teengs Ger-
ritsen en andere voormalige tegenstanders 
van vrijlating, die een brief ondertekenden 
waarmee zij instemden met Korthals’ 
voorstel. Ook de schrijver en overlevende 
van Bergen-Belsen Abel Herzberg pleitte 
publiekelijk voor de vrijlating. Herzberg 
was strafrechtdeskundige en nam een stand-
punt in dat geheel tegenovergesteld was aan 
dat van veel Nederlandse Joden in die tijd. 
De opstelling van Joodse tegenstanders van 
de vrijlating noemde hij vol van ‘haat en 
vergelding’ en hij benadrukte dat wraak op 
een dergelijke manier geen zin had.
Zowel Aus der Fünten als Fischer overleden 
trouwens kort na hun vrijlating.

Programma museumnacht
Tijdens de eerste Haagse Museumnacht 
wordt er flink uitgepakt, net als in Amster-
dam en Rotterdam, waar zo’n evenement al 
eerder plaatsvond. Diverse musea en gale-
ries, maar ook de Koninklijke Bibliotheek 
openen vanaf 19.30 uur hun deuren en zijn 
tot diep in de nacht geopend. Ieder museum 
heeft een uniek programma samengesteld 
wat past bij het thema van de nacht: Mix it, 
don’t miss it!  
De enthousiaste deelnemers aan de Haagse 

Museumnacht, zo’n twintig musea, kunst- 
en cultuurinstellingen, brengen allen een 
inspirerend en prikkelend programma. 
Enkele hoogtepunten: Escher in het Paleis 
organiseert aan het Lange Voorhout een 
Bal Masqué, waarbij licht en donker de 
hoofdrol spelen. Het Museum voor Com-
municatie staat in het teken van glamourous 
Hollywood waar acteertalent wordt 
getraind en ontdekt. Op de gevel van het 
Gemeentemuseum kun je genieten van een 
openluchtbioscoop en in het Letterkundig 
Museum en de Koninklijke Bibliotheek 
vindt een heus literair festival plaats. Naast 
toonaangevende nightwriters zijn er onder 
andere tenenlezers en een twitterfontein 
aanwezig. Het Muzee Scheveningen 
organiseert nachtgolfsurfen en Museum de 
Gevangenpoort houdt een fakkeltocht in 
het schemerduister, waarbij het bloedige 
verleden van dit pand wordt blootgelegd. 
Het zeer uiteenlopende programma heeft 
voor ieder wat wils.
Het aanbod van de nacht is groot. Een vol-
ledig overzicht van de deelnemende instel-
lingen, het programma en allerlei extra’s is 
op internet te vinden:
www.museumnachtdenhaag.nl

Een deel van de informatie werd ontleend 
aan Wikipedia, de Vrije Encyclopedie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vier_van_Breda 

-  Anneke Goudsmit van D’66 (straks vertolkt door Annelies van der Bie) in gesprek met minister Van Agt van Justitie (Joop Keesmaat) tijdens het door 
velen op de televisie en de radio gevolgde nachtelijk kamerdebat in 1972 over de drie van Breda. Foto: © ANP. -
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ie weet waar weetoe is 
Vrijdag 30 juli zijn ’s avonds onze  
vogels Sweetoe en Pipo weggevlo-
gen uit onze tuin in de omgeving 
van de Groen van Prinstererlaan 
en ‘Parnasia’. Pipo hebben we 
door de Dierenambulance en 
via Amivedi.nl (de website voor 
vermiste en gevonden huisdieren) 
terug gevonden. Sweetoe is nog 
niet terecht. Pipo en ik missen 
hem heel erg. Sweetoe is een klein 
lichtblauw-turqoise regenboog-
grasparkietje met een gelig hoofdje 
en een mannetje. Hij luistert naar 
zijn naam Sweetoe  en liefi e  en 
is makkelijk te vangen, ziet slecht 
en is heel aanhankelijk.. Hij is mis-
schien gevonden door iemand die 
niet weet dat hij vermist wordt.

Roshana Molai
roshana_molai hotmail.com
Tel.: 06 - 442 199 15 
Binnentuinen 55, Den Haag
------------------------------------------
Ooievaars gezocht 
Ik verzamel afbeeldingen van de 
Haagse ooievaar en ben bezig met 
een boek hieroverp. Ik zoek meer  
ooievaars voor mijn verzameling, 
die nu bestaat uit ruim 800 stuks. 
Ik wil graag foto’s maken van 
voorwerpen waar een echte Haag-
se ooievaar op staat. Denk aan  
medailles, oorkondes, insignes, 
speldjes, penningen, serviesgoed et 
cetra. Wie kan me helpen

Frans Schmit
fschmit onnet.nl
------------------------------------------
‘Piermeester’ was de titel 
Bij het artikel ‘Vissen maakt de 
holbewoner in ons wakker’plaatste  
u een foto van de vooroorlogse 
pier met elegante jongedames. 
De mijnheer in uniform werd 
‘Piermeester’genoemd en geen 

‘Pierwachter’. De Piermeester op 
de foto heb ik goed gekend. In de 
jaren dertig gingen we vaak met de 
kruisnetten vissen, 50 cent per uur. 
En bij de piermeester kon je zo’n 
net huren. De afgebeelde mijnheer 
was erg aardig. Ook beheerde hij 
nog wat speelautomaten, geplaatst 
naast het huisje waar zijn kantoor 
was. Hij woonde geloof ik op de 
Harstenhoekweg. Hij had dienst tot 
een uur of vijf en daarna nam een 
ander zijn dienst over. We hadden 
zelfs zo’n goed contact met hem, 
dat we hem konden telefoneren om 
van huis uit een net te reserveren. 
Het was leuk deze foto te zien.

Gerard Woortman
g.woortman kpnmail.nl
------------------------------------------
igthartschool 1947 - 19 1 

Ik zou gaarne in contact willen 
komen met oud-leerlingen van de 
Jan Ligthartschool, toen gevestigd 
in de Tullinhghstraat. Het gaat om 
de jaren 1947 tot 1951. De onder-
wijzer was toen dhr. Van Lunzen. 
Hij woonde in de Koningstraat. Ik 
woonde toen in de Falckstraat 121. 
Enige namen in die jaren waren: 
Freddy Arthur, Frans Santing, 
Kees de Groot, Arie Smink. Zelf 
heb ik geen computer en dus geen 
internet. Als bellen echt niet moge-
lijk is, kan een e-mailtje. 

Martin Spaans
Tel.: 06 – 1396 09 31
cbottema scarlet.nl
------------------------------------------

ollega’s van Bontarbeiter
Ik ben voor mijn moeder op zoek 
naar:  Paula de Bruin, Kienie de 
Bruin, Pukie Ketelaar, en Riet 
Boon. Zij werkten in de jaren ‘50  
bij Bontarbeiter aan de Laan van 
Meerdervoort. Hun baas heette  
Bakels en de chef heette Gerritsen.
Mijn moeder, Aleida Mulder (78), 
is erg benieuwd of deze vrouwen 
nog leven

E. Wijmans
theo-wijmans hotmail.com 
Sint Liduinastraat 63 B
3317 CR  Schiedam
Tel.: 010 - 2734036 
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
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Hans Marchetti
eboren in , kwam op ’n 

evende jaar in hui e Hemali terecht, 
vlak naast inabu. Hij egt: 
Zelf heb ik de periode van zes weken 

in huize Hemali als een heerlijke tijd 
ervaren. Ik was 10 jaar klein, mager 
als een rat of een lat, een klein ze-
nuwlijdertje en dan kom je samen met 
ongeveer 40 jongens en meiden bij 
elkaar. Ja, dat er strenge regels werden 
gehanteerd is logisch . Hans is het niet 
zo eens met de kritiek op de kwaliteit 
van het eten en heeft in het algemeen 
wat positiever ervaringen:
De dagindeling  bij ons was ‘s mor-

gens om 7.30 uur opstaan, je eigen bed 
in orde maken, tanden poetsen en was-
sen, ja met koud water, is dat zo erg  
Daarna ontbijt, voldoende brood en 
melk, daarna onder leiding van twee  
verzorgsters het bos in. Op school 
had ik altijd goede rapporten, dus ik 
hoefde  met nog een stuk of 10 jon-
gens geen schoollessen te volgen. Er 
werd een open plek in het bos gezocht 
en we konden ons uitleven met hutten 
maken, bomen klimmen etc.. Om 
12.00 uur was de lunch, warm eten, 
daar moest je even aan wennen, thuis 
aten we om 18.00 uur warm. Maar het 
eten was zonder meer goed, ja, als je 
zo’n zeikerd bent in de zin van  ik lust 
dit en dat niet, daar pak je jezelf mee, 
je gaat toch niet dood van een velletje 
op de melk!
En hans vat samen: Wat mij betreft 
geen enkele klacht, ja toch één: die 6 
weken waren veel te snel omgevlogen, 
ik denk er nog altijd in dankbaarheid 
aan terug. Ik hoop dat ik met mijn, 
positieve ervaringen, heb kunnen 
bijdragen aan het denkbeeld  hoe het 
was in de kinderkolonie .

im ble
Had wat minder met klokhui en en 
reageert 
Ik heb er bij elkaar ook twaalf weken 

gezeten maar ik ben er geen ons 

aangekomen. Maar ik vond het toch 
wel even leuk om dat allemaal door 
te lezen. Wilde je daar toch even voor 
bedanken. Ik heb er gezeten toen ik elf 
jaar was. Alleen heb ik niets gelezen 
over ‘klein Kinabu’. Dat was het huis 
aan de weg waar wij altijd gingen 
fi guurzagen. (Chris Dijkman kan zich 
‘klein Kinabu’ toch herinneren, blijkt 
achteraf – Ton van R.) Ook gingen wij 
vaak met wandelen naar het tank-
terrein, wat erg leuk was want wij 
mochten een keer meerijden op een 
tank en dat vond je als kind natuurlijk 
mooi. Wij hadden het thuis niet erg 
breed, dus met het eten had ik geen 
moeite. Alleen iedere dag een appeltje 
met klokhuis opeten vond ik wat 
minder. Voor de rest best een aardige 
tijd gehad, al was twaalf weken wel 
erg lang .

Han Ketting
hans wonende in Amersfoort, 

reageert: 
Ik heb met plezier het artikel in de 

De Oud-Hagenaar gelezen over het 
verblijf in Kinabu.
Ik heb begrepen, dat je het verhaal van 
Chris Dijkman hier vertelt. Ben jezelf 
soms ook nog in Kinabu geweest  
(Nee, ik ben er niet geweest – Ton van 
R.) Ikzelf was 8 jaar in 1932 toen ik 
daar ook twee weken geweest ben. 
Helaas is dat al zolang geleden, dat  
ik mij er weinig van kan herinneren. 
Toch dacht ik dat er toen geen dames 
in verpleegsterskleding waren .

Tineke Beerse-Dijstelbergen
s echt dol enthousiast. uister maar:
Wat een geweldig stuk over Kinabu. 

Zelf heb ik er ook gezeten, alleen niet 
in de jaren ‘50, maar in 1963. Als ik 
de foto’s zie, is er tussen die periodes 
niet veel veranderd. De foto van de 
slaapzaal ga ik zeker uitknippen en in-
plakken. Zelf heb ik een zestal foto’s, 
waarvan ééntje met mijn favoriete 
zuster, zuster Riet. Blijkbaar las ze 

onze brieven door voordat ze gepost 
werden, want onder elke brief van mij 
aan mijn ouders stond: Vriendelijke 
groeten van zuster Riet .
Haar ervaringen met het eten wijken 
niet af van Chris en Joke:
De vellen op de roze en of gele vla 

zal ik nooit van mijn leven vergeten. 
In een vlaag van heldhaftigheid heb 
ik mij een keer opgeofferd om het 
vel te nemen. Daar kreeg ik dus een 
schaaltje vol van. Het alternatief 
was, dat de vellen door de vla heen 
geroerd werden, dus was het bij elke 
hap weer de vraag of je een stuk vel 
tegen zou komen of niet. Ik heb die 
avond heel lang aan tafel gezeten, 
want het eten moest op. Brood kreeg 
je om en om: eerst een bruine en dan 
een witte. Met het beleg was het al 
niet anders: eerst hartig, dan zoet. En 
alles moest op . 
Wat de slaapzalen betreft:
De slaapzalen waren een verschrik-

king. Ik was een enorme lezer, maar 
viel helaas net niet in de leeftijds-
categorie, die mocht lezen in plaats 
van een middagdutje te doen. Jaloers 
was ik op kinderen, die in die periode 
jaren waren. Daarvan werd het bed 
versierd. Helaas was ik in april al ja-
rig geweest en gingen de versierselen 
dus aan mijn neus voorbij .
Ook voor Tineke was het niet 
helemaal duidelijk waarom ze naar 
Kinabu moest:
Waarom ik in Kinabu verzeild ben 

geraakt, weet ik niet meer precies, 
alhoewel ik wel heel erg dun was 
en leed aan astmatische bronchitis. 
Ik geloof dat ik medisch onderzocht 
ben ergens in een artsenpraktijk aan 
de Lange Beestenmarkt of daarom-
trent en dat toen geconcludeerd werd 
dat ik naar Kinabu moest om aan te 
sterken . 

Ton van Rijswijk
avanrijswijk kpnplanet.nl

Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

In de De Oud-Hagenaar nr. 1  van 27 juli schreef ik over de ervaringen in Kinabu, het oord in oes-
terberg waar Haagse kinderen in de jaren ’ 0 heen werden gestuurd om op te knappen, en wat hun 
ouders even van wat zorg ontlastte. D’r kwamen mooie reacties op, hier een selectie: 
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Vandaag ga ik een rondje lopen door 
mijn oude buurt. Ik bekijk de winkels 
en zaken, die er vroeger waren. 
Rechtsom, eerst langs Ringelberg, 
elektriciteitsaanleg. Dan op het 
hoekje met de Geraniumstraat, de 
groentenman Van Aken en aan de 
overkant de zaak van Hus. Daar kreeg 
je bij een heel brood van 18 cent nog 
een spaarbon voor uitbetaling van een 
gulden. Juffrouw Co was de ene,de 
andere naam weet ik niet meer. Bij de 
boodschappen een koekje.

Hoekje Begoniastraat
Op het hoekje van de Begoniastraat 
was een sigarenwinkel,waar ik voor 
Opa altijd één dure mocht kopen 
van 3 cent. Aan de overkant was een 
winkel,waar op de deur  latjes met  
klossen touw en huishoudelijke voor-
werpen hingen, Goedman heette die.
Zo verder tot de tramhalte van 
lijn 3. Die stopte bij de poort naar 
de Montessori kleuterschool, een 
stukje Anemoonstraat. Daarnaast een 
winkel met vleeswaren en zuivelpro-
ducten. Wielaard geheten. Dan op de 
hoek van de Irisstraat een groenten-
man Moeskops geloof ik.
Schuin aan de overkant een bloemen-
zaak: de Iris.  Dan allerlei gewone 
en portiekwoningen met kleine voor-
tuintjes. Tot aan het ‘grote’ postkan-
toor, waar ik mijn plakzegeltjes, 10 
van 10 cent, die op maandagmorgen 
op school te koop waren inwisselde 
voor 1 gulden op mijn spaarbank-
boekje.
Nu naar de overkant: op de hoek van 
het Goudenregenplein een herenmo-
dezaak Sloet. Dan boekhandel De 
Koning, die mijn eerste vulpen heeft 
geleverd toen ik naar de Mulo ging.
Ook hier allerlei woonhuizen, nu ik 

terugloop tot het hoekje de slagerij 
Kok. Daarnaast net in de Irisstraat 
weer een groentenman in een soort 
garage. Het bijzondere was, dat je 
daar voor 5 cent een step kon huren 
voor 1 uur, met de keus voor een step 
met een rem of met een bel.
Voor 6 cent was er één doortrapfietsje 
te huur,maar daar was in de vakantie-
tijd een afspraak voor nodig.

Berends beter brood
Oversteken naar de drogisterij van 
Koole. Een paar huizen verder een 
kleine etalage waar wol uitgestald 
was, daar moest je aanbellen voor 
aankoop. Vlak voor de poort naar de 
andere Anemoonstraat een kapper. De 
eerste zaak die we nu tegenkomen is 
‘Berends beter brood’, waar mevrouw 
van Aken in stond. Meneer bracht het 
brood in een bakkerskar thuis bij de 
mensen. Kruidenier Plevier op het 
volgende hoekje. Schuin aan de over-
kant weer een slagerij van Poons. De 
jongens die daar waren gingen bestel-
lingen opvragen en rondbrengen.
Af en toe zag ik daar een wagen van 
de bierbrouwer staven ijs brengen en 
soms brak daar zo’n heerlijk brokje 
af. Ook kwam daar een wagen van 
Piet van der Touw met bruine losse 
zeilen aan de zijkant halve dieren 
afleveren. En een open laadbak kwam 
de uitgesneden botten ophalen voor 
de lijmfabriek. En 
stinken dat die 
wagen deed! Ik 
ga maar gauw 
verder. Op het 
hoekje staan 
in een smalle 
etalage 2 grote 
ronde glazen 
potten met eie-

ren naast allemaal Edammer kazen. In 
een papieren zak of je meegebrachte 
mandje werden de eieren uitgeteld.
Verder naar de Geraniumstraat terug. 
Wat zit daar op het hoekje, dat zie ik 
niet zo duidelijk, wordt daar sanitair 
verkocht
Aan de overkant weer een 
sigarenwinkel,waar de rooktabak in 
blikken werd verkocht. Een beetje 
luxe zaak dus. En daarnaast een zaak 
met educatief speelgoed en waar, o 
grote vreugde,  bibliotheekboeken 
konden worden geleend.
Met mijn Pietje Bell doorlopen naar 
de achterste winkel, de banketbakke-
rij. Twee etalages met heerlijkheden. 
Jammer, vandaag niet, want in mijn 
jeugd was een koekje voor de zondag 
en gebak op een verjaardag het 
patroon bij ons thuis.

Teunisbloemplein
Hier begint het Teunisbloemplein. 
Nog even naar de overkant. Kemink, 

de kruidenier met de knappend verse 
pinda’s die meegenomen worden als 
we naar de bosjes van Pex gaan wan-
delen. Vandaag genoeg gewandeld, 
dus terug aan de overkant. Innemee 
heeft hier een adres. Maar we gaan 
gelukkig verder. Op de hoek van de 
Narcisstraat zie ik nog een lampen-
zaak met de grote reclameplaat van 
Bi Arlita,waarvan ook een kwartet-
spel is gemaakt. Later kwam in de 
kleine ruimte een damesmodezaak: 
Elite. Oversteken naar  de dames- en 
herenkapper Dam. In de kersttijd 
stond daar de kerstboom met een 
pakje voor kleine klanten die geknipt 
werden.
Zo ik ben weer thuis. Even uitbla-
zen.

Nel van Oostrum – Dam
e loese 

  ghelen
hwvoostrom gmail.com

en vooroorlogs rondje oudsbloemlaan e.o.

oor  ent on e voor
een r een step ren

el Dam woonde van 19 2 tot 1942 op de oudsbloemlaan. 
In herinnering maakte ze voor de De Oud-Hagenaar een 
wandeling door haar oude buurt, zo rond 19  schat ze in, 
de winkels en de plekken die ze onderstaand langs loopt. Ze 
zou het leuk vinden als mensen, die de buurt uit die vooroor-
logse tijd ook nog kennen, reageren.

Meneer Bennik

Bijdehand
S T I C H T I N G

Zorgt voor ouderen

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen?
Wij bieden zorg, hulp en verpleging aan ouderen. 

Vertrouwde gezichten op vaste tijden.

WWW.ST ICHT INGBIJDEHAND .NL
Samen met ons redt u het wel!

Stichting Bijdehand, 
particuliere thuiszorg.
Bel 070 - 396.33.65

- De Goudsbloemlaan en het voorliggende parkje  in de tijd dat Nel daar 
rondliep (Prentbrie kaart 19 ). -

BT  International:
 jaar de beste 

in 0  reizen

In 19  is de familie Van 
den Berg begonnen als aan-
bieder van busvervoer voor 
dagtochten en later ook e -
cursiereizen. u, na  jaar, 
is het bedrijf uitgegroeid 
tot een waar begrip voor 
alle soorten seniorenreizen 
met onder andere een eigen 
cruiseschip en hotels e clu-
sief voor BT  International 

enior Hotels. 

De filosofie om zonder veel kouwe 
drukte gewoon een goed product te 
leveren heeft in de loop der jaren 
naar een goede naamsbekendheid en 
vele vaste klanten geleid, voor zowel 
individuele personen als ook vereni-
gingen en ouderenbonden die met hun 
groep op reis willen. De kracht van 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
BTR International ligt in het feit dat 
alle bestemmingen en accommodaties 
persoonlijk bezocht worden en daar-
naast door diverse producten in eigen 
beheer te hebben. Zo beschikken zij 
over een eigen riviercruiseschip, de 
M.P.S. Briljant, met 78 slaapplaatsen, 
eigen gecertificeerde luxe touringcars 
en sinds kort ook een hotelketen.

enior hotels
De accommodaties, het vervoer en 
het verblijf is perfect afgestemd op de 
wensen en de behoeftes van 50 plus-
sers. Met het nieuwe concept Senior 
Hotels heeft BTR ingespeeld op de 
groeiende behoefte van haar klanten 
die het verblijf op hun vakantiebe-
stemming op basis van Alles Inclu-
sief  willen hebben. Met de Senior 
Hotels bieden zij een selectie aan van 
de mooiste en leukste hotels van BTR 
op interessante bestemmingen waar 
u op basis van Alles Inclusief  kunt 
verblijven. Voor de geschiedenis en 
uitgebreide informatie van de reizen 
van BTR International kunt u terecht 
op hun internetsite www.btrreizen.nl, 
maar ze zijn natuurlijk ook telefonisch 
bereikbaar voor een persoonlijk advies 
en uw reservering.

ezersaanbieding
Speciaal voor de lezers van De Oud- 
Hagenaar heeft BTR International 
een lezersaanbieding om kennis te 
maken met hun nieuwe concept Senior 
Hotels, zie de advertentie elders in de 
krant.

- advertorial -

- auerland  Duitsland  biedt een 
prachtige omgeving voor een 

orgelo e vakantie. -
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Deze week:

Elke werkdag tussen 7.00-9.00 uur TV West Ochtendnieuws

TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989 

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en 
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl

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

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)

deze week

Prijzenregen op Radio West
Deze week is het nog Sweet 60’s op Radio West en volgende 
week is het direct weer feest. Want dan regent het grote prĳ -
zen op de regionale radiozender. Waarom? Zomaar, omdat 
de zomer bĳ na over is. 
Hoe de verwachting van weerman Huub Mizee ook zal lui-
den, op Radio West gaat het volgende week gegarandeerd re-
genen. Prĳ zen regenen, om precies te zĳ n. Want vanaf maan-
dag 30 augustus geven presentatoren Dieuwertje Blok, Patrick 
van Houten, Michiel Steenwinkel en Ron Davids grote prĳ zen 
weg. 
Radio West-luisteraars maken kans op videocamera’s, dvd-
spelers, LCD-televisies, espresso-apparaten enz. enz. De prĳ -

zen zĳ n te winnen met de gebruikelĳ k radiospellen die worden gespeeld tĳ dens de pro-
gramma’s de Ochtendshow, het Twaalfuurtje en de Middagshow. 

Radio West vindt de prĳ zenregen een mooie manier om de zomer af te sluiten! De regen 
duurt van 30 augustus tot en met 3 september, elke werkdag vanaf negen uur op 89.3 Radio 
West. 

Bep het Medium zomertoert nog even door
Steeds meer mensen kĳ ken wekelĳ ks naar Bep, het medium van TV West. Bep geeft  op 
onnavolgbare wĳ ze raad en ze geeft  door wat overleden dierbaren te vertellen hebben. 
Met haar onvervalste Leidse humor en hulp uit de bovenwereld weet ze de gasten en de 
kĳ kers vaak diep te raken. 
Bep het Medium is op zomertoer. Samen met presentator Johan Overdevest trekt ze de regio 
door op zoek naar mensen die wel wat hulp uit de bovenwereld kunnen gebruiken. In de 
voorbĳ e weken heeft  het programma Bep het Medium op Zomertoer al heel wat harten 
geraakt. De spontane ontmoetingen leiden vaak tot mooie gesprekken, want Bep weet wer-
kelĳ k dingen die voor ‘normale’ mensen verborgen blĳ ven. Zo bracht ze al heel wat bood-
schappen over van overleden dierbaren, ze gaf raad op het gebied van de liefde en vriend-
schap en ze maande heel wat mensen om beter voor zichzelf te zorgen. 

Bep het Medium op Zomertoer is elke maandag te zien op TV West vanaf 17.25 uur. Meer 
informatie vindt u op Westonline.nl. Natuurlĳ k zĳ n alle eerder uitgezonden afl everingen 
daar ook terug te zien. 

Deze week: Sweet 60’s op Radio West
Radio West swingt deze week op de tonen van de 
sweet 60’s. Tot vrĳ dagavond staan de programma’s 
van West nog bol van muziek en herinneringen aan 
de jaren zestig. Patrick van Houten en Dieuwertje 
Blok ontvangen in de Ochtendshow-studio deze 
week tal van speciale sweet 60’s-gasten. In de Mid-
dagshow brengt Ron Davids speciale rubrieken als 
de Popfriscursus en Achteruit in de tĳ d. 
Kĳ k voor meer informatie op www.westonline.nl

woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Zomertuin

donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
West Zomerpodium

vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Meetrainen

zaterdag vanaf 18.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport op Zaterdag
RegioNed

zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op Zondag
RegioNed

maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
Bep het Medium op 
         Zomertoer
RegioNed

dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Van 0 tot 23
Buitenwezen

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

Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van 
de vereniging en maak gebruik van de korting  

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

Adres

Postcode en plaats

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

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

eef  o  oor o eratie e 
it aart ereniging e ol arding
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Maar de traditie werd gered. Het 
bestuur van De Witte bemoeide zich 
met het zoeken van een opvolger 
voor Bouwman, die pensioen had 
aangevraagd dat jaar, en vond een 
goede kandidaat in de reserve-
luitenant van de infanterie Coenraad 
Lodewijk Boer, afgestudeerd mu-
ziekpedagoog en cellovirtuoos. Hij 
zou de functie van kapelmeester tot 
1946 zou bekleden, overigens onder 
de ‘verlengde’ achternaam Walther 
Boer; Walther was de meisjesnaam 
van zijn moeder. Heel modern, zo’n 
aanpassing, dat kon toen dus ook al. 
C.L. Walther Boer stond niettemin 
bekend als een formele en conserva-
tieve man, die nooit zijn voornamen 
gebruikte en na zijn promotie in de 
muziekwetenschap in 1938 immer de 
titel Dr. voerde.
De naam van Dr. Walther Boer is 
verbonden aan de huidige plek, de 
Walther Boerweide  in het Haagse 
Bos, waar nog steeds de Haagse 
Bosconcerten plaatsvinden. Dit jaar 
op 19 september a.s. vindt de tweede 
plaats (zie kader).
De Haags(ch)e Bos(ch)concerten zijn 
gebaseerd op een lange traditie, die 
is ingezet door de soci teit De Witte, 
die eigenlijk twee ‘tenten’ in het 
Haagse Bos had. In de eerste plaats 
een buitenverblijf zoals De Witte 
ook aan de boulevard had en heeft, 
bestemd voor het aangenaam bui-
tenshuis verblijf van de leden van de 
soci teit . De eigenlijke Tent was dus 
de dependance van De Witte in het 
Haagse Bos, en de andere ‘tent’, de 
muziektent, was daar naast geplaatst. 

estant van oerbos
Het Haagse Bos is het restant van 

een oerbos, dat zich in de vroege 
Middeleeuwen op de strandwallen en 
strandvlakten langs de Nederlandse 
kust uitstrekte. De Graaf van Holland 
vestigde er in 1230 het grafelijk hof, 
maar pas in 1613 werd het bos voor 
iedereen toegankelijk. In datzelfde 
bos liet Stadhouder Frederik Hendrik  
aan de oostkant een zomerverblijf 
bouwen voor zijn vrouw Amalia 
van Solms en dat zomerverblijf 
staat nu bekend als Huis ten Bosch, 
het woonverblijf van onze huidige 
vorstin. Koning Willem I gaf in 1819 
opdracht om grote vijvers te graven 
in het moerassige deel van het bos. 
De vijvers werden naar de mode 
van die tijd in een slingerende vorm 
aangelegd.
Op een plek bij één van die vijvers 
liet het Bestuur van De Witte haar 
oog vallen als ideale plek ( heerlijk 
bosch en nooit volprezen lustwarand  
– citaat van Johan Gram) voor een 
Tent als buitenverblijf. 
In de periode 1819-1943 
stonden er, steeds op 
dezelfde plaats, vier uit 
steeds duurzamer mate-
riaal opgetrokken tenten: 
linnen (1819-1823), twee 
keer hout (1824-1887) en 
steen (1888-1943). Al vijf 
dagen na het ingediende 
verzoek in 1819 kreeg het 
bestuur van De Witte toe-
stemming voor het opzetten 
van een linnen tent.
Het verzoek werd inge-
diend teneinde te voldoen aan het 
verlangen van een groot aantal der 
Leden dier Soci teit, in het Haagsche 
Bosch bij de nieuw aangelegde Vijver 
wenschten te plaatzen ééne tent, 

uitsluitend voor de Leden en hunne 
Familien ingerigt . De toestem-
ming hield in het mogen oprichten 
van een linnen tent op voorwaarde 
dat de vrije wandeling door het bos 
niet werd belemmerd, geen bomen 
zouden worden beschadigd en het 
terrein in de oorspronkelijke staat 
werd teruggebracht na afbraak van 
de (tijdelijke!) Tent aan het einde van 
het seizoen .

ondwarend gespuis
Na de start in 1819 werd de oorspron-
kelijke seizoensgebonden 
tent vervangen door een 
defi nitieve constructie, die 
het hele jaar bleef staan. De 
eerste houten Tent werd bij 
koninklijk besluit van 21 
november 1824 goedge-
keurd door Koning Willem 
I. De Tent werd een min 
of meer vierkant 

gebouw. In de gevels bevonden zich 
drie hoge, dubbele deuren met een 
rond bovenlicht. Volgens het kasboek 
van de Witte was er in 1836-1837 
sprake van het maken eener nieuwe 
Tent , te fi nancieren uit een obli-
gatielening van 30.000 gulden. De 
tweede houten tent had een omvang 
van 17 x 13 meter. De stenen Tent 
van Pfeiffer (genoemd naar de 
winnende ontwerper) kwam voort 
uit een prijsvraag voor ontwerpers 
en kwam gereed in juni 1888. In 
1898 kwam er aan de Bezuidenhout-
seweg een doorgang naar de Tent 
met een afsluitbare brug over de 

Boschsloot. Zo’n afsluitbaar hek was 
nodig, omdat het ’s nachts met enige 
regelmaat niet pluis was in het bos . 
In het bos waarde gespuis rond, dat 
vernielingen aanrichtte of inbrak in 
de Tent.

De muziektent
Naast de eigen Tent als dependance 
van de  soci teit De Witte, realiseerde 
De Witte ook een afzonderlijke 
muziektent. Al in 1850 werd de 
gedachte opgevat om een meer solide 
muziektempel te bouwen in plaats 
van de wegneembare linnen muziek-
tent, die al gebruikt werd. Het idee 
was vooral te danken aan Dirigent 

Francois Dunkler jr. van de kapel van 
het Regiment Grenadiers en Jagers, 
de vaste producent van Muziek in het 
Bosch. 
Vanaf 1836 was er immers een hechte 
band ontstaan tussen De Witte en de 
Stafmuziek, eigenlijk het harmonie-
orkest van het Regiment. Elk jaar 
sloot De Witte met het muziekkorps 
een overeenkomst voor het geven 
van een aantal zomerconcerten bij 
de Tent. 
Musiceren bij de Tent was overigens 
niet altijd even gemakkelijk. In 1885 

klaagde de kolonel van het regiment, 
dat des Woensdagavonds de leden 

van de Witte zich teveel om de mu-
ziektent verdrongen en te luidruchtig 
waren, zodat de muzikanten zich 
in hun spel belemmerd voelden . 
In 1886 was kapelmeester V llmar 
ontevreden over de houding van het 
publiek tijdens een concertavond 
op 22 september. Uit onvrede liet 
hij de slotmars achterwege. Later, 
tegen 1920, in de nadagen van 
kapelmeester Bouwman, ontstond de 
genoemde onvrede bij het publiek en 
de commissarissen van De Witte over 
de kwaliteit van de geboden muziek. 
De Bosmuziek was in de eerste plaats 
voor de leden van De Witte bestemd,  
maar buiten het hek, langs het terrein 
mocht ook het gewone Haagse 
volk  van de muziek genieten. In de 
negentiende eeuw groeide het bezoek 
aan de bosconcerten overigens uit tot 
een ware attractie. Men verdrong zich 
langs het hek, ook al werden deze 
bezoekers ‘hek- of kantleden’ ge-
noemd. Later verhuurde een pachter, 
Th. Heijdt stoelen voor 15 cent per. 
Dat recht was hem verpacht door De 
Witte, dat overigens werd vrijgesteld 
van vermakelijkheidsbelasting, omdat 
de gemeente de zomerconcerten een 
algemene publieke waarde toekende. 

Verval en O II
In de jaren dertig kwam er nog 
meer kritiek op de kwaliteit van het 
programma, dat nu onder leiding 
van Walther Boer werd gebracht. 
Het bezoek aan de zondagmiddag-
concerten liep terug. Dat gold zowel 
voor de leden van de Witte als voor 
de kantleden. In 1930 verhuurde 
uitbater Heijdt nog maar 30 stoelen! 
Er moest in de crisisjaren bovendien 
ook nog worden bezuinigd; derhalve 
besloot het bestuur van De Witte de 
winterconcerten op een laag pitje 
te zetten, zodat de zomerconcerten 
zo goed mogelijk doorgang konden 
vinden. Het aantal liep niettemin 
terug, van nog twintig in 1932 naar 
twaalf  in 1935. In 1938 overwoog 
het bestuur van De Witte er helemaal 
mee op te houden, maar dat ging niet 
door uit angst om leden te verliezen 
die in de omgeving van het Haagse 
Bos woonden. Het aantal concerten 
daalde wel verder, naar acht in 1939. 
Dat waren voorlopig de laatste.
De Tweede Wereldoorlog luidde 
het einde in van de Tent van De 
Witte en van de bosconcerten. Na 
120 jaar muziek werd het stil in 
het bos. De wintermuziek, die door 
kleinere ensembles werd verzorgd, 
om de twee weken op zondag, werd 
afgesloten op 14 april 1940 door 
een strijkje samengesteld uit leden 
van de Nederlandschen Toonkunste-
naarsbond , een vijfkoppig ensemble 
onder leiding van J. Dreese, dat werd 
ge ngageerd voor 37,50 gulden per 
optreden. Op last van de bezetter, 
die druk doende was met de aanleg 
van de Atlantikwall, werd de Tent 
van De Witte op 1 januari 1941 door 
het bestuur gesloten, gevolgd door 
een volledige ontruiming die werd 
afgerond op 15 februari 1943, daarna 
deed de slopershamer z’n werk.

Traditie weer opgepakt
Een aantal jaren geleden is de traditie 
van de Haagse Bosconcerten nieuw 
leven ingeblazen door de Haagse 
Federatie van Muziekgezelschappen. 
De organisatie werd overgenomen 
door Culturalis, dat met ingang van 
dit jaar de taak overdroeg aan de pro-
jectgroep ‘Ut Haags Notuh Festival’.  
Op 6 juni vond het eerste bosconcert 
van 2010 plaats en op 19 september 
aanstaande volgt de tweede. De 
projectgroep heeft de ambitie om 
met subsidie van Culturalis in de toe-
komst jaarlijks vier zomerconcerten 
te organiseren op zondagmiddagen.

e historische informatie in dit 
artikel is ontleend aan de publicatie 

de Soci teitstent e Witte  SB  
- - - -

Ton van Rijswijk
avanrijswijk kpnplanet.nl

In 1920 dreigde er een einde te komen aan de zomerconcerten bij de ‘Tent in het Haagsche Bos’. De 
commissarissen van de soci teit De itte waren namelijk niet tevreden over de muzikale prestaties van 
de Koninklijke Militaire Kapel van het egiment renadiers en agers, die onder leiding stond van ka-
pelmeester Bouwman  de opa trouwens van de later beroemde televisiepresentatrice Mies Bouwman.

Volgende Haagse Bosconcert op 19 september a.s. 

De ene tent en de andere ent
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- eerlijk  elke dag naar het strand en dan grote kuilen graven bij de pier. -

- De mu iektent in augustus 19   eurig versierd ter gelegenheid van de ste verjaardag van koningin mma. -

Tweede Bosconcert 2010
Voorlopig Programma Tweede Haagse Bosconcert 2010 op 19 september op 
de Walter Boerweide, ingang Bezuidenhoutseweg 72-80

13.00        Gradioso con Amina (accordeon)
13.40        Zootcat (slagwerk)
14.00        Manar (Marokkaanse muziek)
14.40        Victory Kids (jeugddrumfanfare)
15.00        Kunst voor het Volk (harmonie)
15.40        Victory (showkorps drumfanfare)
16.00         Rhythm Construction (Zuid-Amerikaans)

Zie voor het programma en eventuele wijzigingen ook de informatie op: 
www.uthaagsnotuhfestival.nl

- ogenoemde hek- o  kantleden’ konden voor 1  cent een stoel huren om de bosconcerten 
mee te beluisteren.. -

- nt erp uit 1 6 voor de nieu bou  van het 
soci teitsonderkomen in het aagse Bos. -

- Kadasterkaart uit 1 9  aarop de 
ligging is a gebeeld van het gebou  

van De itte in het aagse Bos en de 
mu iektent.. -
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WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:
Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen. 
Restauratie kasten, kabinetten, tafels, 

stoelen, enz. Lijmen, schuren en lakken- 
beitsen van uw meubels. 

Ook verwijderen van houtworm.

WWW.DELEERSPECIALIST.NL
Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz. 

die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon. 

Ook hoofdvetvlekken verdwijnen. 
Tevens vakkundig stofferen of reparatie 
mogelijk van zitkussens of leuningen. 

Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

Woningstoffering

K.v.K.nr. 36049401

Levering onder garantie.
Halen en brengen gratis

Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

Voor de complete 

aanpak van uw 

interieur Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Open: maandag  10.00 - 16.00 uur

donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: 
op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

Wij werken al 35 jaar 

uitsluitend met 

gespecialiseerd personeel

•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT

Verplaatsen van meubels, indien
nodig leeghalen van kasten.

Verwijderen van oud tapijt en
het nieuwe gelegd in 1 dag. 

Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN  
•GORDIJNEN 

•ROLGORDIJNEN

VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals

brand-, water-, 
vloerbedekkingsschade, etc,

handelen wij voor u af.

•VERHUIZINGEN
In- en uitpakservice

•Binnen - en 
buitenschilderwerk

•Stucwerk
•Behangen

Sauzen van wanden en 
plafonds in één dag.

www.allesdoeners.nl

Winkel aan huis

Wij komen graag bij u

thuis voor een gratis

advies en prijsopgave

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen, 
fauteuils, stoelen, enz. 

Vervangen van o.a. 
singelbanden, veren en 

schuimpolyether: 
Bank, Boot en Caravan.

Diverse meubelstoffen op voorraad. 
(gespecialiseerd in kussens)

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland meubels

NIEUW: WoodLine® 

nú zonder meerprijs!

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.

Kom kijken in onze showroom aan James Wattstraat 5 

(Gouwestroom) in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien 

en dakkapellen.

KARAKTER 
VAN HOUT
VOORDELEN VAN 

KUNSTSTOF

Bentuopzoeknaareennieuwewoning?KomdannaaronsOpenHuis!

Staatunogmiddeninhetleven,maarkijktuwelnaardetoekomst?Wonenuwkinderenenkleinkinderenin
DenHaagZuidwestenwiltuindebuurtwonen?DaniswoneninHetAtriumietsvooru.HetAtriumiseen
nieuwwoongebouwaandeHermelijnradeinDenHaagZuidwest.HierbouwtVestiaDenHaagZuid-West
57levensloopbestendigehuurwoningenvoormensenvan55jaarenouder.Daarvanzijn21woningenbedoeld
voordevrijesector.
dewoningen
VestiaDenHaagZuid-WestverhuurtinHetAtrium21vrijesectorhuur
woningenendaarnaastnog36socialehuurwoningen,dieinmiddelszijn
verhuurd.Debrutovloeroppervlaktenvandewoningenzijn90m2tot102m2.
Dehuurprijsvoordevrijesectoris€701,-(excl.servicekostená€61,-).
Huurtoeslagisnietmogelijkvoordezewoningen.Elkappartementis
voorzienvanvloerverwarming.Dewoningenwordenstandaardzeer
compleetopgeleverd.Naasteenuitgebreidekeukenopstelling,voorzienvan
kookplaatenwasemkapisereentweedetoiletensomseenligbadinde
woningaanwezig.

openhuis
Opzaterdag4september,van10.00toto13.00uurhoudenwijOpenHuisin
HetAtrium.Ubentvanhartewelkom.

meerinformatie
BentugeïnteresseerdineenwoninginHetAtrium?Bel(070)3215353
envraagnaarAngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkom
naaronsOpenHuis.

openhuishetatrium
21vrijesectorwoningen

openhuisop
Zaterdag4september2010
Van10.00tot13.00uur
Hermelijnrade120inDenHaag

nog
enkele
tehuur

Ondervoorbehoudvanwijzigingen.
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Met de speurtocht naar een nieuwe spits zet-
te DO Den Haag deze zomer een goede traditie 

voort. De ussische international Dmitr  Bul kin, 
na een proefperiode geleend van nderlecht, kent 
verschillende illustere voorgangers.

Ook in de WK-zomer van 
1974 is FC Den Haag druk 
op zoek naar aanvallende 
versterking. De nieuwe Joe-
goslavische trainer Vujadin 
Boskov heeft zijn landgenoot 
Dojcin Perazic al binnenge-
haald ter versterking van het 
middenveld, maar vindt het 
aantrekken van een makkelijk 
scorende spits onontbeerlijk. 
In de laatste oefenwedstrijd 
voor de start van de competitie 
speelt een belangrijke kandi-
daat op proef mee. 
Als tegenstander treedt op 
zondag 25 augustus de 1.FC 
Koln in het Zuiderpark aan. 
De meegereisde Duitse sup-
porters zullen de herinnering 
inmiddels wel verdrongen heb-
ben. Voor de andere aanwezi-
gen is de eerste wedstrijd van 
Henk van Leeuwen voor FC 
Den Haag direct onvergetelijk. 
De ploeg die ADO in 1968 uit 
het Europa Cup-toernooi voor 
bekerwinnaars had gewerkt, 
krijgt nu 90 minuten lang alle 
hoeken van het zonovergoten 
Zuiderparkse gras te zien. 
Henk van Leeuwen, afkomstig 
uit de jeugd van Feyenoord 
en topscorer bij Roda JC, 
heeft aan een helft genoeg om 
zijn waarde te bewijzen. Niet 
alleen scoort de ongrijpbare 
middenvoor tweemaal, hij 
kegelt ook nog eens de Duitse 
keeper en bijna diens vervan-
ger uit de wedstrijd. Geloof 
het of niet, maar die reserve-
keeper is de van het WK in 
1982 beruchte Toni Schuma-
cher. Flink aangeslagen delven 
de Duitsers uiteindelijk met 
5-1 het onderspit. Voor de 
razendsnel vastgelegde Henk 
van Leeuwen is het de start 
van zeven fraaie Haagse jaren, 
waarin hij 91 keer het net weet 
te vinden in 231 wedstrijden 
en tweemaal uitkomt voor het 
Nederlands elftal.

Vliegende ast nder    
De begeerde opvolger van 
Henk van Leeuwen weet zelf 
nog van niets als hij op zondag 
9 augustus 1981 met West 
Ham United op bezoek is in 
het Zuiderpark. Namens FC 
Den Haag heben voorzitter 
Pieter den Dulk en secretaris 
Fred van Hal in de zomer al 
eens met de vroegere Europa 
Cup-tegenstander uit Londens 
East End gesproken over 
de mogelijkheid om Nicky 
Morgan te huren, maar ma-
nager John Lyall wil de spits 
daarover pas informeren als 
hij zeker weet dat hij hem kan 
missen. Tegen FC Den Haag 
begint Morgan in de basis en 
bereidt hij in de vijfde minuut 
de winnende treffer van Paul 
Goddard voor: 0-1.
Als Morgan een week later 
van de Nederlandse belang-
stelling hoort, wil hij daar 
eerst eens over nadenken. 

Intussen begint FC Den Haag 
de competitie met ongeluk-
kige nederlagen bij Feyenoord 
(2-1) en tegen NEC (0-1). 
Trainer Martin van Vianen 
zit dringend om schotkracht 
verlegen. Na veel wikken 
en wegen besluit Morgan 
op vrijdag 21 augustus in te 

gaan op de smeekbede uit de 
Residentie. Afgesproken wordt 
dat de spits voorlopig alleen 
voor wedstrijden uit Engeland 
komt overgevlogen. Een dag 
later is hij van de partij voor 
de wedstrijd tegen Willem II. 
Als invaller maakt hij direct 
indruk met een geweldige 
knal tegen de paal en viert hij 
met zijn nieuwe ploeggenoten 
de eerste overwinning van 
het seizoen (3-1). Een week 
later scoort de niet van de 
bal te krijgen nummer 10 het 
doelpunt dat FC Den Haag een 

overwinning oplevert tegen 
koploper FC Twente: 3-2. In 
21 wedstrijden is Morgan goed 
voor 6 treffers en 2 assists. 
Het is niet voldoende om FC 
Den Haag in de Eredivisie te 
houden, maar voor Morgan 
wel een goede start van zijn 
in Engeland bij West Ham, 
Portsmouth en Stoke City 
voortgezette loopbaan.

ohnn  Be ood
Het seizoen 1983-1984 is al 
tien wedstrijden oud als FC 
Den Haag opnieuw interesse 
toont in een Engelse spits. 
DS’79 heeft John Linford 
te leen van Ipswich Town. 
Hoewel hij na zeven duels in 
de Eredivisie vier van de zes 
doelpunten van de Dordtena-

ren voor zijn rekening heeft 
genomen, wordt er op zijn 
aanwezigheid geen prijs meer 
gesteld. FC Den Haag, met 
elf uit tien zesde in de Eerste 
Divisie, kan de agressieve 
goaltjesdief wel gebruiken, 
maar wil Linford eerst nog 
eens aan het werk zien. 
Daarvoor wordt in het diepste 
geheim een onderlinge partij 
gespeeld.
De weinige getuigen van dat 
duel weten niet wat ze zien. 
Linford raakt de hele wed-
strijd bijna geen bal goed en 
komt nog niet in de buurt van 
een treffer.

eweldig debuut
Toch besluiten trainer Rob 
Baan en manager Eddy 
Hartmann de gok te nemen en 
op zondag 23 oktober maakt 
Linford zijn debuut voor FC 
Den Haag in de thuiswed-
strijd tegen Eindhoven. Na 
een waarschuwingsschot 
op de lat opent de spits in 
de 32ste minuut de score na 
een doorkopbal van Bram 
Rontberg. Vier minuten later 
levert hetzelfde scenario de 
2-0 op. Vier minuten na rust 
benut Linford een voorzet van 
Guido Pen om zijn hat-trick 
te voltooien. In de voorlaatste 
minuut voorkomt doelman 
Rik Laurs van Eindhoven een 
vierde goal van Linford, maar 
Pen slaat toe in de rebound: 
4-0. Na dat onvergetelijke 
debuut blijft Linford aan de 
lopende band scoren. Zijn 22 
goals in 24 wedstrijden zijn 
helaas niet genoeg voor een 
terugkeer naar de Eredivisie. 
Linford keert eerst terug naar 
Engeland, om later vooral bij 
Fortuna Sittard zijn goede 
prestaties bij FC Den Haag te 
bevestigen.

Roeland Gelink

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

en onin ri  voor een spits

- ick  organ in actie tegen F  ente. inks oud- agenaar artin Jol.  -

Het Haagse Voetbal-
historietoernooi
Op vrijdagavond 27 augustus , 
en zaterdagmiddag 28 augustus 
a.s. vindt bij voetbalvereni-
ging Haagse Hout ‘Het Haagse 
Voetbalhistorietoernooi’ plaats. 
Aan unieke tweedaagse toernooi 
wordt deelgenomen door niet 
meer bestaande voetbalvereni-
gingen  uit de Haagse regio. 
Na maanden van voorbereidin-
gen hebben de organisatoren Si-
mon Roeleveld en Rob Pronk de 
programmering nu defi nitief rond 
gekregen voor deze bijzondere 
gebeurtenis. Voor vrijdagavond 
27 augustus, aanvang 19.00 uur, 
wordt er gespeeld in één poule 
met de zes historische clubs: 
Postalia (zat.), OSC, SV’35, 
Duinoord, JAC en Cromvliet. Na 
afl oop van dit toernooi ontvangt 
de winnaar een schitterende wis-
selbokaal en volgt er na de prijs-
uitreiking nog een feestavond 
met zanger Hans de Bruin.

e  choenmaker
Op zaterdag 28 augustus, 
aanvang 17.00 uur, wordt er 
gespeeld in twee poules. De 
deelmende clubs van zaterdag 
zijn: Archipel, Postalia (zon.), 
CWP, De Zwarte Schapen, OSC, 
Texas, VDS, SOA, TEDO en sv 
La Haye TG. De winnaars van 
iedere poule speelt de fi nale om 
de tweede schitterende wis-
selbokaal. Rond 21.30 uur doet 
Mister  ADO Den Haag Lex 

Schoenmaker de prijsuitreiking. 
Ook de zaterdag wordt afgeslo-
ten met een gezellige feestavond 
met live muzie van De Zingende 
Slager, Marcel de Zoete.

eunie
Voor veel deelnemende vereni-
gingen is deze dag de gelegen-
heid om een leuke reünie te hou-
den. Bent u ooit lid geweest van 
deze clubs, kom dan gerust even 
gezellig langs. Ook veel oud-
leden van niet aan dit toernooi 
deelnemende vereniging hebben 
gezegd te komen kijken. Kortom, 
het wordt één grote en gezellig 
reünie deze twee dagen.
De wedstrijden worden geleid 
door oude bekende scheidsrech-
ters en ook zullen er veel oud -
trainers aanwezig zijn.
Een complete overzicht van alle 
deelnemende verenigingen is te 
vinden op de website
www.dehaagsevoetbalhistorie.nl 
Hier kunt u ook terecht voor alle 
andere informatie.

- et eerste team van Postalia erd in 
het sei oen 6 ’6  kamioen van de VB. 
De voetbalclub van de posterijen in Den 

aag bestond van 19 1 t m 1999. -

- De eerste van John in ord tegen indhoven. Foto: illem Bitter ( ibi bart.nl)    -

- enk van eeu en (1 ) ordt geknu eld door artin Jol na ijn t eede tre er 
voor F  Den aag. Foto: ans o stede  Pro-F    -
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De et aatschappelijke Ondersteuning O  regelt veel aken om mensen o lang en o veel mogelijk elfstandig te laten functioneren. w gemeente voert hem uit. De bekendste regeling is de huis-
houdelijke hulp. n de e eerste aflevering richten wij ons echter op het door de gemeente waar gesubsidieerde vervoer van mensen, oals met de scootmobiel. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan 
kunt u die sturen naar roodenburg deoud-hagenaar.nl

?
?

Opinie

Opinie     Informatie

ociale voorzieningen

aravan verkopen 
bij IO -uitkering
k ben een getrouwde man van  en 

heb samen met mijn vrouw een AW 
uitkering. an ik mijn stacaravan ver-
kopen met een geschatte waarde van 

.  onder dat ik in de problemen 
kom met de Sociale ienst  Ben ik 
verplicht dit op te geven

De IOAW is een regeling voor oudere 
werkloze werknemers na hun WW-
uitkering. Voor de IOAW geldt geen 
vermogenstoets. Dat in tegenstelling 
tot de bijstandsuitkering WWB (de 
IOAW heeft dezelfde hoogte). Eigen-
lijk mag de Sociale Dienst ook niet aan 
u om die gegevens vragen. Vul daarom 
ook die eventuele vraag op het formu-
lier niet in. Pas als de Sociale Dienst 
daardoor uw uitkering gaat korten, 
neemt u contact met ons op. Want dan 
gaan wij de dienst daarop aanspreken.

Vermogen bij intrekken
in verzorgingshuis

ijn moeder gaat binnenkort naar een 

ver orgingstehuis. Weet u hoeveel ei-
gen vermogen e mag be itten voordat 
men daarover gaat inhouden

Er is géén zogenoemde vermogens-
toets voor de eigen bijdrage in het 
verzorgingshuis. De eigen bijdrage is 
gebaseerd op het jaarlijkse verzamel-
inkomen. Dat zijn dus de maandelijkse 
inkomsten uit AOW, pensioenen, enz. 
in box 1 maar ook de inkomsten uit de 
boxen 2 (aanmerkelijke belangen) en 3 
(voordeel uit sparen en beleggen). 
Heeft uw moeder erg veel vermogen, 
dan speelt het fi ctieve rendement van 
4 procent daaruit wel een rol. Bezit zij 
bijvoorbeeld boven de vrijstellingen 
een half miljoen, dan komt daarvoor 
bij haar jaarlijkse belastbaar inkomen 
€20.000. Dan betaalt zij waarschijnlijk 
de hoogste eigen bijdrage voor de 
AWBZ, namelijk  €2081,60 euro per 
maand. Méér zal zij niet betalen.
Je ziet ook daarom terug dat mensen 
met heel veel geld naar particuliere 
instellingen gaan waar zij maandelijks 
voor volledige verzorging €3000 tot 
€4000 betalen. Fiscaal is dat voor deze 
vermogende mensen ook aantrekkelijk. 

Ze menen ook dat zij particulier beter 
verzorgd worden dan in een AWBZ-
instelling (een overheidsvoorziening). 
Of dat ook werkelijk zo is, laten we in 
het midden. Vaak zijn het wel mooiere 
kamers in mooie gebieden.

rf- en schenkingsrecht

een dubbele belasting
van schenken en erven

ijn vrouw en ik ijn gehuwd in 
gemeenschap van goederen en be itten 
ge amenlijk  . . Wij hebben n 
meerderjarige oon. Als ik overlijd, 
dan behoudt mijn vrouw haar eigen 

. . ijn vrouw en on e oon er-
ven dan ieder . . Voor mijn oon 
moet  aan erfbelasting worden 
betaald. ijn oon krijgt een vordering 
op ijn moeder, maar krijgt de e pas 
uitbetaald als ij overlijdt. at kan nog 
vele jaren duren, als er dan nog geld 
is, want ij hoeft dit geld niet apart te 
bewaren en mag het opmaken  e e 
regeling is nuttig om de langstlevende 
niet in  nanci le problemen te brengen. 
Het kan echter o ijn, dat de moeder 
geen  nanci le problemen verwacht 

door een hoog pensioen plus A W en 
omdat ij veel contant geld heeft. e 
moeder wil de vordering van de oon 
onmiddellijk na het overlijden van 
haar man aan haar oon overmaken. 

e belasting beschouwt dit dan weer 
als een schenking. lopt dit

U maakt enkele verkeerde inschat-
tingen. Als op de vordering van de 
zoon geen erfbelasting hoeft te worden 
betaald, is er sprake van een testament 
waarin alles aan de langstlevende 
wordt toebedeeld. Indien daarna de 
langstlevende geld aan de kinderen 
gaat schenken is er inderdaad sprake 
van schenkingsbelasting boven de 
vrijstellingen.
Als echter - zoals u het stelt - direct 
erfbelasting in een situatie van een vor-
dering wordt afgedragen (dat hoeft niet 
per se de langstlevende te zijn, maar 
dat kunnen ook de kinderen zelf zijn) 
dan is die vordering van de kinderen 
bij uitbetaling (ook na overlijden van 
de langstlevende) belastingvrij. Dus 
er hoeft dan echt niet nog een keer 
schenkingsbelasting betaald te worden. 
Het moet niet gekker worden!

chenking herroepen
in het geval d t

e ien mijn gevorderde leeftijd en 
de omstandigheid dat ik sinds enige 
jaren weduwnaar ben, overweeg ik 
gebruik te maken van de mogelijkheid 
jaarlijks aan mijn beide kinderen een 
ogenoemde ‘herroepelijke schenking’ 

te doen, waarbij ik mij wil beperken 
tot de belastingvrije schenking voor 

 van   per kind . oel van 
de herroepelijke schenking is om, 
indien nodig, terug te kunnen vallen 
op mijn spaartegoeden. u heb ik al 
een testament laten opstellen. oet ik 
dat wij igen

Het is inderdaad mogelijk een schen-
king herroepelijk te maken. Wij halen 
uit uw vraag dat u de schenking op 
papier wil doen, maar dat u nog wel 
het vruchtgebruik over het geld wil 
houden. Let er wel op dat dit in een 
(notari le) akte moet worden vastge-
legd. Er zitten ook talloze juridisch-
technische haken en ogen aan. 
Raadpleeg daarom eerst een notaris of 
een juridisch deskundige.  

In de gemeenten Rotterdam en Den 
Haag krijgt men een scootmobiel 
– als men al van andere WMO- of 
AWBZ-voorzieningen gebruik maakt 
– gratis. Wel moet men aan een aantal 
voorwaarden voldoen, maar als men 
al andere thuishulp heeft en men stelt 
dat men slecht ter been is, dan wordt 
de scootmobiel – aanschafkosten zo’n 
3.000 euro – door de WMO (en de 
gemeente) al gauw verstrekt.

oms eigen bijdrage
Overigens zijn er ook gemeenten die 
wél een eigen bijdrage vragen voor 
dergelijke hulpmiddelen. Alleen een 
scootmobiel (er is bijvoorbeeld géén 
huishoudelijke hulp nodig, omdat 
dochters of partner dat doen) kost dan 
(via de WMO) bij een laag verzame-
linkomen (van €15.000) €11,79 per 
periode van vier weken. 
De eigen bijdrage loopt echter hard op 
als het (gezamenlijk) verzamelinkomen 
in die gemeenten €30.000 bedraagt. 

Dan betaalt men voor de scootmobiel 
(in Rotterdam en Den Haag dus niks!) 
circa €125 per periode van vier weken. 
Voor deze mensen is het fi nancieel mis-
schien veel aantrekkelijker zelf zo’n 
zeer plaatselijk te gebruiken vervoers-
apparaat (tweedehands ) aan te schaf-
fen. Het blijft vreemd dat gemeenten 
hierin behoorlijk kunnen verschillen.
Het is overduidelijk dat mensen met 
lage inkomens erg goedkoop uit zijn 
voor deze sociale voorzieningen. 
Daarbij gaat het om mensen met een 
inkomen onder de €21.700 als men 
jonger is dan 65 jaar en onder de 
€14.800 als men 65 jaar of ouder is. 
Overigens de WMO-loketten in Rot-
terdam en Den Haag melden ons dat 
voor de scootmobiel weliswaar geen 
eigen bijdrage wordt gerekend, maar 
dat dit beleid – gezien de op komst 
zijnde bezuinigingen bij de overheid – 
misschien wel wordt veranderd.
Een ieder kan op www.hetcak.nl 
met een rekenmodule een indicatie 

krijgen wat men moet betalen aan 
eigen bijdrage als gebruik wordt 
gemaakt van een van de vele WMO- of  
AWBZ- voorzieningen. Voor de eigen 
bijdrage worden ze bij elkaar opgeteld, 
maar men betaalt nooit meer dan het 
maximum dat bij het verzamelinkomen 
behoort. Het vergt wel enige kennis, 
maar als men de belastingaangifte bij 
de hand heeft, komt men al heel ver.

tandaardberekening
Voor de ouderen die niet met internet 
kunnen omgaan hebben wij een stan-
daardberekening toegepast. We gaan 
uit van de situatie dat een alleenstaande 
65-plusser acht uur per week recht 
heeft op huishoudelijke hulp via de 
WMO en daarnaast aan de voorwaar-
den voldoet voor de plaatselijke mobi-
liteit met hulp van een scootmobiel. Hij 
of zij betaalt voor dit totaalpakket uit 
de WMO in Rotterdam en Den Haag 
als het inkomen circa 15.000 euro is 
(eigenlijk AOW voor een alleenstaande 

plus een klein aanvullend pensioen) 
slechts €11,79 per vier weken.
Is het inkomen echter circa 30.000 
euro, dan gaat de eigen bijdrage in 
deze situatie rap omhoog naar circa 
€125 per vier weken in Rotterdam en 
Den Haag en voor mensen jonger dan 
65 jaar naar €72 per periode van vier 
weken (het verschil komt door andere 
manier van belastingheffi ng). 

Huishoudelijke hulp
Niettemin heeft de persoon van 65 jaar 
en ouder een huishoudelijke hulp voor 
teruggerekend slechts circa 4 euro per 
uur en de jongere voor nog niet eens 
2,50 euro per uur (plus wellicht nog 
een scootmobiel). De alleenstaande ou-
dere vanaf 65 jaar  betaalt zelf zelfs bij 
een verzamelinkomen van 50.000 euro 
per jaar nog geen 9 euro per uur.
Voor een ‘zwarte’ werkster betaalt 
men al gauw 12,50 euro per uur en 
voor een offi ci le witte werkster nog 
meer. Gezien de geringe bedragen die 
men betaalt voor toch aanzienlijke 
gesubsidieerde huishoudelijke hulp via 
de WMO zal men niet zo gauw kennis-
sen of kinderen inschakelen, hoe méér 
vertrouwd zij ook zijn.
Met andere woorden: de WMO is ‘de 
verzorgingstaat Nederland’ ten voeten 
uit en maakt vrijwillige (gratis) hulp of 
mantelzorg van familie en of kennissen 

fi nancieel zeker niet aantrekkelijk. 
Hoe mooi ook de regeling is, zeker 
voor de laagste inkomensgroepen, kan 
men zo zijn twijfels hebben of deze 
nog lang in de huidige vorm is te hand-
haven. Nog afgezien van de enorme 
bureaucratische rompslomp die ermee 
gepaard gaat (hoeveel gemeentelijke 
ambtenaren en andere dienstverle-
nende mensen verdienen hiermee 
hun inkomen ) zal een nieuw kabinet 
ongetwijfeld ook miljardenbezuini-
gingen zoeken in de WMO en AWBZ. 
Daarbij is het vrijwel onontkoombaar 
dat ook de allerlaagste inkomensgroe-
pen geconfronteerd zullen worden met 
een (geringe) hogere eigen bijdrage 
en strakkere regelgeving. De hiervoor 
geschetste fi nanci le goedkoopte voor 
de wat hogere inkomensgroepen zal 
zeker minder ‘subsidierijk’ worden.  

Volgende keer: het P B
n een volgende a  evering behandelen 

we het ersoonsgebonden Budget 
waarmee orgdiensten kunnen worden 
ingekocht. ok de e miljardenverslin-
dende kostenpost van de ver orgings-
staat ederland al waarschijnlijk in 
de tang worden genomen. Het B 
heeft overigens een hoog ‘sjoemel-
baar’ - waaronder misbruik en fraude 
- karakter.

en ieder komt ze wel eens tegen op straat, het voetgangersgebied in het winkelcentrum of 
gewoon tussen de schappen in de supermarkt: iemand die zich plaatselijk  soms als een 
ware coureur - beweegt in een scootmobiel. De kans is heel groot dat deze sociale voorzie-
ning is verkregen dankzij de MO et Maatschappelijke Ondersteuning , omdat men inva-
lide is of heel slecht ter been en daarvoor onder behandeling van een specialist . Deze men-
sen betalen een eigen bijdrage die is gekoppeld aan hun verzamelinkomen maandelijkse 
uitkering, plus pensioenen en of rendement op vermogen . Het is een ingewikkelde materie 
om aan te geven hoeveel mensen zelf moeten betalen aan deze regeling.

De MO is de ederlandse verzorgingsstaat ten top

ans 
oodenburg
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Zondag  september, mooi programma tijdens het Haags IT estival

et lt rele sei oen barst eer los

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

genda

I O  ostbus 363  2 0    Den Haag  070  36  3  

I :

oga voor senioren 
in scamp
Saffier biedt in samenwer-
king met Mooi Escamp 
yogalessen aan, speciaal voor de oudere bewo-
ners van dit stadsdeel. oga is een eeuwen-
oude traditie waarvan u ook op hogere leeftijd 
veel profijt kunt hebben. De yogahoudingen 
zijn heilzaam voor spieren, gewrichten, 
houding, balans, ontspanning, concentratie 
en innerlijke rust. U traint met minimaal 8 en 
maximaal 12 deelnemers, op uw eigen niveau 
en met persoonlijke aandacht en begeleiding 
van de docent. Swaenehove, Heiloostraat 296, 
elke vrijdagmiddag 15.00-16.00 uur, deel-
namekosten € 23,- per maand, maar slechts 
€ 19,50 per maand als u een Zeker Thuis-
abonnement hebt. Aanmelden: ouderenwerk 
Escamp, tel. (070) 323 40 62 (maandag t m 
donderdag, 9.00-13.00 uur). Meer informatie: 
Servicebureau Saffier, tel. 0800-723 34 37, 
e-mail:  info saffier-haaglanden.nl.

ondvaarten en rondritten
voor mensen met beperking
Wegens groot succes heeft de gemeente Den 
Haag extra rondvaarten en rondritten beschik-
baar gesteld voor mensen met een beperking! 
U bent even toerist in eigen stad tijdens zo’n 
gratis rondrit of -vaart. Er zijn extra Ooie-
vaarten op 31 augustus om 14.30 uur of 14 
september om 14.30 uur, Willemsvaarten op 
8 en 22 september om 15.00 uur en rondritten 
met de Gouden Koets op 26 augustus en 16 
september om 13.00, 14.00 of 15.00 uur. Let 
op: een rolstoel kan helaas niet mee en er is 
ook geen personenlift aanwezig om op de 
boot en of in de koets te komen. Tijdens de 
vaartochten moet u bij het passeren van brug-
gen enkele keren diep bukken. Aanmelding of 
meer informatie: Voorall, tel. (070) 365 06 00, 
doevoorallmee voorall.nl, www.voorall.nl
doevoorallmee.

De scholen draaien alweer ruim een week, de voetbalcompetitie is 
volop op gang en de meeste mensen hebben hun vakantiefoto’s al 
ingeplakt of op de computer gezet. Kortom: de zomer loopt op zijn 
laatste benen. ond die tijd begint ook altijd het Haagse cultuur-
jaar. Het wordt op zondag  september op gang geschoten met het 
Haags IT festival.

www.cipo.org
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Op en rond het Lange Voorhout kunt 
u dan komen proeven van theater, 
film, muziek en nog veel meer. Ook 
voor 50-plussers is er op 5 september 
heel wat te beleven en te zien; en 
vooral ook daarna!

Ooievaarsdagen
De Ooievaarsdagen is een gratis 
kunst- en cultuurfestival voor ieder-
een, m r: vooral voor Ooievaars-
pashouders. Dit jaar vindt het festival 
plaats op dezelfde dag als het Haags 
UIT festival: 5 september. De cultu-
rele Ooievaarsmogelijkheden presen-
teren zich met een eigen paviljoen, 
aan de Kneuterdijk-zijde van het 
Lange Voorhout. U kunt er ontdekken 
bij welke kunst- en cultuurinstel-
lingen u met de Ooievaarspas terecht 
kunt. Het festival duurt van 13.00 tot 
18.00 uur. Meer informatie: www.
ooievaarsdagen.nl.

Huilen in Den Haag
Het Haagse uitseizoen 2010-2011 
gaat meteen heftig van start met 
‘Huilen in Den Haag’. Dat is een 
nieuw, breed evenement rond een 
bijzonder thema: verdriet en wee-
moed, leed met een knipoog, een 
traan met een lach. Ook dit gaat op 5 
september tijdens het Uitfestival van 

start. Het omvat tentoonstellingen, 
films, een koorconcert, beeldende 
kunst, muziek, literatuur, theater en 
educatieve projecten. ‘t Gilde orga-
niseert speciale rondleidingen over 
begraafplaatsen. Meer informatie: 
www.huilenindenhaag.com.

0  Bios
Ook in het seizoen 2010-2011 kunt 
u elke maandag- en dinsdagmiddag 
in bioscoop Pathé aan het Buiten-
hof genieten van de betere films. ‘s 
Middags, dus heerlijk rustig, en voor 
slechts € 6,50, inclusief koffie of 
thee met wat lekkers. Zeker als u van 
films met een vleugje geschiedenis 
houdt, zit u komend seizoen goed. 
U kunt dan naar de vaderlandse 
historische producten ‘De hel van 
‘63’ (Elfstedentocht!) en ‘De storm’ 
(Watersnoodramp!), naar ‘Nowhere 
Boy’ over John Lennons rebelse 
jonge jaren, naar de biografische film 
‘Coco Chanel  Igor Strawinsky’ 
en naar ‘Invictus’, over president 
Nelson Mandela (Morgan Freeman) 
die met de aanvoerder van het Zuid-
Afrikaanse rugbyteam (Matt Damon) 
poogt wit en zwart Zuid-Afrika te 
verenigen. Ook op het programma: 
Roman Polanski’s intrigerende poli-
tieke drama ‘The Ghost Writer’, met 
Ewan McGregor en Pierce Brosnan. 
Informatie over de 50PLUS BIOS: 
tel. 0900-1458 (€ 0,55 pm).

 Theaterarrangement
Bent u een theaterliefhebber, maar 
hebt u geen vervoer, bent u slecht ter 

been of gebruikt u een rolstoel  Het 
Haags Uitburo heeft speciale 65  
Theaterarrangementen voor oudere 
Hagenaars. Taxibusjes halen u op en 
brengen u weer thuis, vrijwilligers 
helpen u onderweg en in het theater 
en in de pauze kunt u koffie of thee 
drinken in een gereserveerd zitge-
deelte van de foyer. Per voorstelling 
kan een beperkt aantal rolstoelen mee 
in het busje. Het aanbod omvat ope-
rette, ballet, toneel, musical, klassieke 
concerten en populaire artiesten. Als 
u een Ooievaarspas hebt, kunt u bij 
een aantal voorstellingen korting 
krijgen. Later dit jaar verschijnt 
het programma voor het voorjaar 
van 2011. Dat kunt u thuisgestuurd 
krijgen, inclusief reserveringskaart. 
Informatie: Haags Uitburo, Ingrid 
Schoenmaker, tel. (070) 3 633 833.

ctiviteiten Koorenhuis
Liever zelf kunst beoefenen  Een 
instrument bespelen of eindelijk 
eens die schilderhobby oppakken  
Dan naar het Koorenhuis! Dat is dé 
Haagse organisatie (aan de Prinse-
gracht 27 en met een vestiging in 
de Zuidlarenstraat) die u helpt bij 

kunstzinnige passies of interesses, 
met workshops, cursussen en andere 
activiteiten.
In de week van 30 augustus gaan 
daar de cursussen muziek van start, 
met onder andere klassieke zang, 
viool, accordeon, slagwerk en cello. 
Bel of mail het Koorenhuis met de 
vraag of er nog plaats vrij is.
U kunt ook met alle beeldende 
kunstdisciplines aan de slag. De 
cursussen daarin zijn zowel overdag 
als ’s avonds te volgen. Komend 
seizoen biedt het Koorenhuis ook een 
nieuwe reeks ori ntatiecursussen van 
vier avonden aan: tekenen, schilderen 
met olie- acrylverf, aquarelleren, 
modeltekenen, zeefdrukken, hout- en 
linoleumsnedes maken, boetseren, 
keramiek, glas, edelsmeden en beeld-
houwen. Een blok van 4 lessen kost € 
87,-. Ooievaarspashouders ontvangen 
korting.

Meer informatie:
Tel.: (070) 707 17 22
E-mail: info koorenhuis.nl
www.koorenhuis.nl

Zaterdag 2  augustus: 
a uajoggen
Start cursus Fit en Slank met aquajog-
gen van HWW Zorg in samenwerking 
met een di tist van Liv voeding-  
leefstijladvies. Bestemd voor iedereen 

met overgewicht die sportief en gezond 
wil afvallen of niet verder wil aanko-
men. Gedurende 8 bijeenkomsten van 2 
uur (laatste cursusdag 16 oktober) krijgt 
u voedingsvoorlichting en aquajog-
gen. Een zwemdiploma of een goede 
zwemvaardigheid is vereist. Zwembad 
‘De Waterthor’, Thorbeckelaan, start in 
twee groepen: om 9.45 uur en om 11.00 
uur. Kosten: € 50,- p.p. Informatie of 
aanmelding: cursusbureau HWW Zorg, 
tel. (070) 379 57 85, of aanmelden via 
www.hwwzorg.nl.

Dinsdag 7 september: 
rollatorcheck 
Gratis rolatorcheck door V R Welzijn 

i.s.m. Vegro. Werken de remmen nog 
goed  Zijn de banden nog hard genoeg  
Zitten de schroeven nog goed vast  Uw 
rollator wordt gratis nagekeken door 
vakmensen. Buurtcentrum Mariahoeve, 
Ivoorhorst 155, 14.00-16.00 uur, deel-
name gratis. Graag vooraf aanmelden 
bij de i-Shop Mariahoeve, Ivoorhorst 
155, tel. (070) 347 00 41. Meer infor-
matie: Fikri Zarrad, i-Shopmedewerker 
Mariahoeve, of vonne Rhee, ouderen-
consulente, tel. (070) 347 00 41.

Dinsdag 7 september: 
‘Voetjes van de vloer’ 
Start ‘Voetjes van de vloer’. Voor 
65-plussers is het belangrijk goed te 

blijven bewegen om te voorkomen dat 
de ledematen stijf worden. ‘Voetjes van 
de vloer’ is bedoeld voor ouderen die 
niet meer zo’n goede conditie hebben 
of die niet al te goed ter been meer zijn. 
Onder deskundige begeleiding doet 
u oefeningen en krijgt u persoonlijke 
instructies.  Wijk- en Dienstencentrum 
Het Henri Couvéehuis, Prins Maurits-
laan 49, elke dinsdag 9.30-10.45 uur, 
met gezamenlijk koffie drinken in het 
laatste kwartier. 
Deelnamekosten € 10,- per maand. 
Meer informatie of aanmelden: Maria 
Howldar, tel. (070) 350 06 94.Hebt u ook een vraag? 

Schrijf, bel of mail CIPO:  
Postbus 13634,  2501 EP  Den Haag, 
tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.

V  H T IPO
ij hebben altijd erg veel me-

dische apparatuur en andere 
spullen in de auto liggen, die we 
toegewezen hebben gekregen. 
Bij mijn verzekeraar kan ik deze 
apparatuur niet verzekeren. 

eet u waar dat wel kan

Medische apparatuur hoeft u als particulier 
niet te verzekeren. Deze is immers niet uw 
eigendom. Mochten de materialen bescha-
digd raken of gestolen worden, dan zal uw 
zorgverzekeraar ze vervangen.

- o stil en rustig als hier op de oto al het  september niet ijn op het ange Voorhout  dan is 
het een ge ellige drukte met culturele in ostands en voorstellingen. -
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Nieuw!!

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 
van nieuwe protheses of het corrigeren en 
repareren van uw huidige prothese. Met 
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 
perfect van dienst zijn!

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

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 mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle 
moderne faciliteiten.

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

4ZO D  TO I B I
og nooit was er oveel keu e bij de

brommobielspecialist voor root Den Haag
Ook voor rijopleidingen

Autobedrij  HO I K bv
ichtenburglaan  Den Haag
el  -

www.autohoutwijk.nl

Hoogste GOUDPRIJS
in 20 jaar! Verkoop het nu!

Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

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

, munten

Papestraat 28 • Den Haag • Telefoon 070 - 363 66 66
Di. t/m za. 11.00-17.00 uur

Potma Edelmetaal

Hoogste goudprijs ooit € 30,- per gram
Basis fijngoud

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw 
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op 

uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg. 

Hoe moet het
met mijn zorg?

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of

Centrum Carel van den Oever 

zorg voor zorg

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

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl 
www.carelvandenoever.nl

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl

Hart, hoofd, longen, benen

Trombose moet je 
bloedserieus nemen



Oudere Loosduiners kennen de kerk 
nog als de Oude Jan, de hervormde 
kerk die stond op de grens van het 
dorp en de tuinderijen van Loos-
duinen. Inmiddels staat het gebouw 
ingekapseld tussen  oostelijke kant 
van het winkelcentrum en de wijk 
Kraayestein. De locatie dateert  van 
1580 toen de Generale Staten de res-
tanten van de kapel van het klooster 
aanwezen om er de eerste protestant-
se kerk  te bouwen. In 1908 werd de 
kerk uitgebreid met twee zijbeuken 
die echter met de restauratie in 1975 
weer werden weggehaald. De kerk 
kent een aantal rijke interieurstukken 
(waaronder het bord van de Gravin 
van Henneberg) waardoor het ge-
bouw  al eeuwen lang een trekpleis-
ter is  voor rondreizende toeristen. 
De preekstoel is zeventiende-eeuws 
en, heel bijzonder, beschilderd met 
de tekst van de Tien Geboden.
De toren van de kerk kent in de top 
geen weerhaan maar een reusachtige 
koperen klomp die de windrichting 
aangeeft. De keuze voor de klomp 
duidt op de agrarische historie van 

Loosduinen dat eeuwenlang als een 
succesvol tuindersdorp gold.

ultureel trefpunt
De Abdijkerk is voor wat betreft 
het stadsdeel Loosduinen en Den 
Haag  Zuidwest  één van de weinige 
gebouwen die de rol van cultureel 
ontmoetingstrefpunt  kan vervullen. 

Dat heeft mede te maken met het 
historisch orgel uit 1780 dat in 2006 
gerestaureerd en uitgebreid werd. In 
de zomermaanden juli en augustus 
worden op dit orgel altijd korte, 
gratis toegankelijke orgelbespelingen 
gegeven op de zondagmiddagen. Het 
succes van deze zondagmiddagcon-
certen heeft de daarvoor ingestelde 
werkgroep  ge nspireerd tot een 
nieuw initiatief: de organisatie van 
een nieuwe serie zondagmiddag-
concerten door het jaar heen  waarin 
naast het orgel ook ruimte is voor 
andere muziek. Voor realisering van 
deze nieuwe activiteit is de Arie Mo-
lenkamp Stichting opgericht die op 
zich genomen heeft om de benodigde 
gelden hiervoor te verwerven.
Deze serie is in eerste instantie 
bedoeld als podium voor lokale, 
regionale artiesten. Vaak missen deze 
een podium en in dat opzicht kan 
de Abdijkerk een functie hebben.  
De  uitvoeringen zijn bedoeld voor 
een brede doelgroep. Doelstelling is  
muziekliefhebbers in de ruimste  zin 
van het woord een mooi uur te bezor-
gen.  De prachtige ambiance van de 
kerk en de voortreffelijke akoestiek 
dragen daar het nodige aan bij! 

oncert  september
Het eerste concert in deze serie zal 
worden gegeven op zondagmiddag 
5 september om half vier door het 
vrouwenkoor Pro Cantare o.l.v. Petra 
Oudshoorn. Het is een koor  dat af-
komstig is uit de school van Marius 
Borstlap, een begaafd koorleider en 
zangpedagoog uit de tweede helft 
van de onlangs afgesloten eeuw. 
Borstlap heeft destijds duizenden 
jonge mensen leren zingen, dit koor 
mag daarvan nog een levende afspie-
geling  zijn. 
In 2009 heeft het  ensemble deel-
genomen aan het Tampere Vocal 
Music Festival  in Finland waar het 
twee zilveren zegels in dit sterke 
deelnemersveld wist te bemachtigen. 
Het koor geeft jaarlijks een eigen 
concert, zingt veelal op uitnodiging 
bij uiteenlopende gelegenheden 

en neemt deel aan internationale 
festivals. Het repertoire is zeer divers 
en bestaat uit zowel kerkelijke als 
wereldlijke meerstemmige muziek.
Het programma van 5 september 
vermeldt  muziek uit Engeland 
(werken van Dowland en Gibbons), 
Tsjechi  (Smetana), Hongarije (Bar-
tok) en Finland (Sibelius).

ens per maand
Op iedere eerste zondagmiddag 
van de maand, telkens om half vier, 
zullen er zondagmuzieken zijn in 
de Abdijkerk. Op 3 oktober is dat: 
Parels uit zes eeuwen kerkmuziek 
oftewel: Zingen rondom het Loos-
duinse Orgel, waarin de highlights 
uit het aanbod in kerkelijke hymnen 
worden toegelicht en gezongen. Op 
7 november is er een concert op een 
origineel Frans drukwindharmonium 
door Klaas Trapman. Voor  al deze 
evenementen wordt een ieder harte-
lijk uitgenodigd. De bijeenkomsten 
duren nooit langer dan een uur en de 
toegang is vrij. 
Het adres van de Abdijkerk is Wil-
lem III straat 40. 
meer info: www.abdijkerk.info

Henk Lemckert
Henk.lemckert kpnplanet.nl
 

Vlak bij de molen, een beetje verscholen tussen het oonzorg-
park en de oude begraafplaats, staat al acht eeuwen lang de 

bdijkerk van oosduinen. Het is het restant van een klooster 
dat reeds in de middeleeuwen gesticht werd en tijdens de 
0-jarige oorlog werd neergehaald. Tot op de huidige dag is het 

kerkgebouw in gebruik bij  de Protestantse gemeente van oos-
duinen entrum, maar daarnaast fungeert het gebouw steeds 
meer als cultureel centrum.

enent intig ingende da es
op pen odi  bdi er
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- De oost ijde van de geheel gerestaureerde 
Abdijkerk. Duidelijk is de Vlaamse cheldego-

thiek te onderscheiden  architectuur die door de 
isterci n ers rond de dertiende eeu   erd 

toegepast.-

it en lank met 
a uajoggen
HWW Zorg start in samenwerking 
met een di tist van Liv voeding-  
leefstijladvies op zaterdag 28 augustus 
de cursus Fit en Slank met auqajoggen. 
Er starten twee groepen op 28 augustus. 
Een groep begint om 9.45 uur, de 
andere groep begint om 11.00 uur.
De cursus vindt plaats in zwembad De 
Waterthor, aan de Thorbeckelaan. De 
laatste cursusdag is 16 oktober mei. 
Deze cursus is bestemd voor iedereen 
met overgewicht die op een sportieve 
en gezonde manier wil afvallen of niet 
verder aan wil komen. 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten 
van 2 uur, bestaande uit voedingsvoor-
lichting en aquajoggen. Om mee te 
kunnen doen is een zwemdiploma  of 
goede zwemvaardigheid vereist. De 
kosten van deze cursus bedragen € 50,- 
per persoon. 

Voor informatie of aanmelding kunt u 
contact opnemen met het cursusbureau, 
telefoon: (070) 379 57 85 of u kunt zich 
aanmelden via www.hwwzorg.nl

Tips over energie
in De Henneberg
M nder kosten en energieverbruik door 
méér besparing: daar licht het E-team 
van Schroeder u graag over in. Tijdens 
een voorlichting op woensdag 8 sep-
tember om 10 uur bij V R Welzijn 
in buurtcentrum De Henneberg kunt u 
allerhande tips krijgen om bewuster en 
zuiniger met energie om te gaan.
Heeft u een minimum inkomen, dan 
kunt u bij het E-team terecht voor een 
gratis besparingsbox met spaarlampen 
e.d. waarover de adviseur u informeert 
en die tegen gereduceerd tarief bij u 
thuis kunnen worden ge nstalleerd. Ook 
de bij velen al bekende Dienstenwinkel 
valt onder de vleugels van Schroeder en 
komt aan de orde tijdens deze voorlich-
tingsochtend. Hoort u graag wat beide 
teams voor u kunnen betekenen, welke 
besparingsmogelijkheden er zijn en met 
welke klussen u tegen hun lage tarief 
geholpen kunt worden: wees welkom 
in De Henneberg bij deze kostenloze 
voorlichting. Aanmelden graag voor 
4 september bij i-Shop de Henneberg, 
Tramstraat 15, (070) 3976001.

CoornhertCentrum
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

- 21 dames vormen tesamen het a capella koor Pro antare. p  september ingen ij s middags in de 
oosduinse Abdijkerk.-

- en detail van het majestueu e orgel dat de 
itserse orgelbou er Joachim eichner in 

17  in de toenmalige Dorpskerk bou de. et 
orgel erd in 2 6 geheel gerestaureerd en 

uitgebreid. -
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Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Bolderman Najaarsreizen

Vertrekdatum: 16 okt.

slechts

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 1 nacht op heen- en terugreis in midden 

Frankrijk op basis van halfpension

• 5 nachten in een 3*hotel in Santa Susanne 

comfortabele 2-persoonskamer v.v. facili-

teiten

• Ontbijt en dinerbuffet of 3-gangendiner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN BARCELONA EN OMGEVING

Bij Bolderman Excursiereizen

geen verplichte aanbetaling!

Vertrekdata:

7,14,21,28 okt. / 4,11,18,25 nov. / 2,9,16 dec.

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 3 overnachtingen op basis van logies en 

ontbijt in 2-persoonskamers met facilitei-

ten

• Dagelijks ontbijtbuffet

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Stadswandeling o.l.v. gids

• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider

• Nederlandstalige gids in de steden

• Afscheidsbuffet

4 DAGEN PRAAG, PARIJS, 
BERLIJN OF LONDEN

Vertrekdatum: 16 okt.

slechts

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten de omgeving van Zuid-Duitsland

o.b.v. halfpension

• 5 nachten in een goed middenklasse hotel 

in een comfortabele kamer met bad/douche 

en toilet o.b.v. halfpension

• Dagelijks ontbijt en 3-gangendiner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis -

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN ISTRIË OPATJA / 
ROVINJ / VRSAR

Vertrekdatum: 16 okt.

slechts

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 7 overnachtingen in het prachtig gelegen hotel 
Bezdez in het plaatsje Starè Splavy. Het hotel 
beschikt over een lounge, groot restaurant, 
zonneter  ras, bar, minigolfbaan, sauna + over-
dekt zwembad. Kamers v.v. bad of douche, 
toilet, televisie en tel.

• Goed verzorgd ontbijtbuffet en 3-gangendiner

• Excursies met touringcar (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Nederlandstalige gids in Praag

8 DAGEN PRAAG EN BOHEMEN

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING

Vertrekdata: 13,27sept. / 11 okt.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 5 nachten in 4* Wienerwaldhotel te Eichra-

ben, comfortabele kamer met faciliteiten

• Dagelijks ontbijtbuffet en 3-gangendiner

• Genoemde excursies met de touringcar

(excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis -

leider

• Goedverzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING

Vertrekdatum: 16 okt.

slechts

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 overnachtingen in Duitsland

• 5 overnachtingen in hotel Hof van Hol-

land, ka mers v.v. bad of douche met toilet,

sat. tv.

• Uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangenmenu

• Comfortclass touringcar met chauffeur/

reisleider

• Excursies met touringcar (excl. entree-

gelden)

8 DAGEN POLEN

Vertrekdata: 13, 27 sept.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Overnachtingen op heen- en terugreis op 

luxe cruiseferries in 2-persoonshut met 

douche, toilet, aan boord diner en ontbijt

• 7 nachten in diverse hotels in een comfor-

tabele kamer met douche en toilet

• Ontbijt en diner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-

leider

10 DAGEN SCHOTSE HOOGLANDEN/
LOCH LOMOND EN EDINBURGH

Vertrekdata: 6,13,20 sept. / 4, 18 okt.

slechts v.a.

495,-

10 DAGEN TIROL - NAUDERS / 
KIRCHBERG / KLOPEINERSEE

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 7 nachten in een 4- sterren hotel. De hotel-

kamers zijn voorzien van alle faciliteiten

• Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gan-

gen diner

• Excursies met touringcar (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

Vertrekdatum: 16 okt.

slechts

365,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 overnachtingen in Zuid-Duitsland o.b.v. 
halfpension

• 5 overnachtingen in het goede *** hotel 
Palme Suite in de plaats Garda v.v. alle 
faciliteiten incl. zwembad

• Ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Excursies met touringcar (excl. entreegel-
den)

• Comfortclass touringcar met chauffeur/reis-
leider

8 DAGEN GARDAMEER - VERONA -
VENETIË

Vertrekdata: 13,20/9  11/10

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 2 nachten in de omgeving van het Gardameer

• 2 nachten in de omgeving van Rome

• 3 nachten in de omgeving van Sorrento

• 1 nacht in Chianciano Terme in omg. Siena

• 1 overnachting in Montecatini Terme bij Pisa

• Dagelijks ontbijt en een 3-gangen diner

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

12 DAGEN KLASSIEK ITALIË

Hotel “De Lochemse Berg” 

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

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt 
u bij verblijf van 3 nachten of langer 

tot 31-10-2010 een korting van 6% op de 
arrangements- en half-pension prijzen.
















 

 
 
 






























 













www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 



Hoewel in onze familie de liefde 
voor de hengelsport van generatie op 
generatie wordt doorgegeven was het 
altijd de zoetwatervisserij waarvoor 
men warm liep. Vreemd genoeg was 
er nooit iemand op het idee gekomen 
zijn geluk eens in zee te beproeven. 
Misschien speelde het een rol dat 
het binnenwater toen nog niet zo 
vervuild was en er genoeg vis in zat.
Ik ging wel eens kijken op de pier in 
Hoek van Holland en verbaasde me 
dan over de hoeveelheid vis die daar 
werd gevangen. Dat wil ik 
toch ook nog eens doen dacht 
ik maar daar bleef het bij. Tot 
er op kantoor een Schevenin-
ger  naar onze afdeling werd 
overgeplaatst die zich al snel 
ontpopte als een fanatieke 
zeevisser. Hij kon meeslepend 
vertellen over zijn belevenis-
sen waarbij je de indruk kreeg 
dat ‘een emmer  makreel’ zo 
ongeveer de gangbare stan-
daardmaat was.

tevige bamboehengel
Al gauw was het moment daar 
dat ik de knoop doorhakte, ik 
ging zeevissen. Ik vroeg hem 
honderduit over het benodigde 
tuig en lood en hij bood aan 
in de lunchpauze met mij naar 
zijn hengelsportwinkel te gaan 
zodat hij mij ter plekke kon 
adviseren. Ik had besloten niet 
meteen een dure zeehengel te 
kopen maar het eerst eens te 
proberen met mijn snoek-
hengel en molen. Een stevige 
vierdelige bamboehengel van 
vijf meter met een top van 
ongeveer een centimeter dik, 
afgewerkt met een fraaie koperen 
geleidebuis.

Zo bouwde ik mijn uitrusting op, 
paternosters, warteltjes en lood, veel 
lood want dat verspeelde je vaak 
volgens mijn raadsman. Het waren 
peervormige bonken van ongeveer 
een ons met aan de onderkant vier 
ijzeren uitsteeksels waarmee het zich 
in het zand kon vastzetten. Ik was er 
klaar voor. Ik nodigde mijn zwager  
uit met wie ik al heel wat gevist had 
en ook mijn zoon was van de partij. 
Voorzien van een pot zeepieren die 
ik in dezelfde hengelsportwinkel had 

gekocht gingen we naar het strand 
van Kijkduin waar de start zou plaats 
vinden.  Eenvoudig beginnen, het 

grote werk kwam later.  Het 
optuigen van de hengel ver-
liep voorspoedig want dat 
had ik thuis al geoefend.

Bloederige pieren
De zeepieren gaven meer 
problemen. Zeepieren zijn 
vieze beesten, rode harige 
wormen, een pink dik en 
ongeveer 12 centimeter lang. 
Barstensvol bloed. Als je de 
haak verkeerd doet of er te 
hard in knijpt loopt hij leeg. 
Ik kneep dus te hard. Geluk-
kig was er genoeg water bij 
de hand. Ik zag kans aan 
alle drie de haken van de 
paternoster  zo’n mormel 
vast te krijgen en het histo-
rische moment van de eerste 
worp was aangebroken. Ik 
had mijn gummilaarzen 
aangetrokken en liep zover 
mogelijk op een golfbreker 
in zee, dat scheelde immers 
weer een aantal meters. De 
stenen waren wel glad maar 
na enig schuifelen stond ik 
stevig en daar ging-ie. Het 
bamboe floot door de lucht 
en alle drie stonden we in 
de verte te turen waar het 
lood in zee zou ploffen. Ik 
ontsnapte aan de dood of mi-

nimaal een schedelfractuur want met 
een doffe klap sloeg het lood vlak 
voor mijn voeten in de golfbreker, 
precies tussen twee keien en was er 
met geen mogelijkheid meer uit te 
krijgen. Ik vond die golfbreker toch 
niet zo’n goed idee en we besloten 
de tweede worp vanaf het strand te 
doen. De zaak werd weer opgetuigd 
en de tweede worp ging schitterend, 
het lood kwam ongelooflijk ver in 
zee. De hengel werd vastgezet en we 
hadden even tijd voor koffie en een 
sigaret.

Beet
Toen gebeurde het, de top begon te 
trillen en te buigen, er zat wat aan 
de haak, we hadden beet. Ik draaide 
de lijn in en dat voelde zwaar aan. 
Niet verwonderlijk want er zat een 
lap zeewier aan ter grootte van een 

keukendoek. Omdat er op die plaats 
misschien nog meer van die rommel 
lag besloot ik een flink stuk verderop 
een derde poging te wagen. En zo 
liep ik het noodlot tegemoet.
Op een plek die mij wel wat leek 
ging ik op mijn hurken zitten om 
voor de derde keer de hengel op 
te tuigen. Ik zat met mijn rug naar 
de zee. En plotseling zat ik tot aan 
mijn middel in de zee. Het water 
was koud, ik zag mijn viskoffer-
tje wegdrijven en kon het nog net 
achterhalen. Maar het ergste was, 
ik hoorde mijn zwager heel hard 
lachen. Ik kreeg een blinde driftbui, 
trok het dikke deel van mijn hengel 
en wilde hem te lijf. Hij maakte dat 
hij wegkwam. Ik er achteraan maar 
ja op laarzen vol met water maak je 
geen snelheid.
De bui zakte weer even snel als hij 
was opgekomen en terwijl ik de 
hengel aftuigde kwam hij voorzich-
tig dichterbij  en werd de vrede gete-
kend.  Later kwam ik er achter waar 
al dat water op die plek plotseling 
vandaan kwam. Een paar maanden 
eerder in 1975 was er een groot  Ko-
reaans vrachtschip  gestrand. Van al-
les werd er geprobeerd om het vlot te 
trekken. Toen dat niet lukte werd er 
rondom het schip zand weggezogen 
zodat het niet meer zo vast zat. Het 
lukte maar er ontstond wel een lang-
gerekte diepte die bij vloed met één 
golf volliep. En zittend in die kuil 
maakte ik alles klaar voor de derde 
worp, die dus nooit gekomen is. 

Leo Meershoek
lmeershoek ziggo.nl
 

eo Meershoek  las met plezier het verhaal over hengelen in 
het vorige nummer van de De Oud-Hagenaar, hij herkende er het 
nodige in en het riep een golf van herinneringen op. In het on-
derstaande korte verhaal neemt hij ons mee tijdens zijn eerste 
poging om wat aan de Kijkduinse kust te vangen, medio jaren 
zeventig. Zeevissen, het bleek een weerbarstige tak van sport.   

Zeevissen op Kijkduin, het bleek een weerbarstige tak van sport

‘  ag i n vis o ert e egdri ven’
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- lke generatie eershoek kan er at van. ier eo’s klein oon Koen  die een indruk ekkende 1. 7 cm 
lange meerval van 2 pond ist te landen. -

neak preview 
esidentie Orkest

Het esidentie Orkest opent 
het itfestival in Den Haag op 
 september in de Dr nton 

Philipszaal met een neak 
preview. Tijdens dit concert 
verrast het orkest het publiek 
met muzikale hoogtepunten 
uit het nieuwe concertseizoen 
2010-2011. 

Artistiek manager Ronald Vermeulen 
presenteert het concert en vertelt achter-
gronden bij de muziek. Op het pro-
gramma staan werken van onder anderen 
Bach en Ravel. Ook is het bij dit concert 
mogelijk om plaats te nemen op een 
Adventure Seat waarbij publiek plaats 
kan nemen tussen de musici in het orkest. 
De toegang is gratis. 

anbiedingen
Raakt de bezoeker ge nspireerd, dan 
kunnen er na afloop direct concertkaarten 
aangeschaft worden. Speciaal voor het 
Uitfestival zijn er aantrekkelijke aan-
biedingen, zoals 20 tot 30  korting op 
een keuze-abonnement. De jonge Finse 
dirigent Santtu Rouvali staat voor het 
Residentie Orkest. De Adventure Seats, 
waarbij de concertbezoeker n het orkest 
tussen de musici plaatsneemt, was eerder 
al een groot succes bij het Comedy 
Concert met Tijl Beckand en de Sneak 
Preview van januari 2010. 

Programma zondag 5 september 2010 
om 12.00 uur  
Santtu Rouvali, dirigent
Britten The oung Person’s Guide to the 
Orchestra
Bart k ‘Giuocco delle coppia’ uit Con-
cert voor orkest
Bach Stokowski Air
Dvor k Derde deel uit Symfonie nr. 8
Ravel La Valse

Multatuli-wandeling
bibliotheek penburg
Op vrijdag 10 september kunt 
u deelnemen aan een zwerf-
tocht door Den Haag over 
Multatuli en zijn tijd. De wan-
deling start om 14.00 uur in 
het Historisch Informatie Punt 
in Bibliotheek penburg waar 
ook de tentoonstelling 1 0 
jaar Multatuli’s Ma  Havelaar 
is te bezichtigen. 

Daarna wordt u meegenomen voor een 
bijzondere stadswandeling over Multatuli 
(1820-1887) door Den Haag. Multatuli 
(pseudoniem van Eduard Douwes Dek-
ker), woonde bijna twee jaar in Den Haag 
en dit komt in de vele beschrijvingen 
over hem niet sterk naar voren. Toch nam 
in die tijd zijn persoonlijk leven een be-
langrijke wending. Nederland veranderde 
snel aan het einde van de 19e eeuw. Waar 
woonde Eduard Douwes Dekker, en wat 
kwam hij doen in Den Haag  
Reserveren kan door te mailen naar 
info historischdenhaag.nl
Bibliotheek penburg, Schrabber 8, tel. 
(070) 353 86 11. De bibliotheek is vanuit 
centrum Den Haag bereikbaar met tram 
15.

ohm...

- Ver achtingsvol staart de poes naar de dobber  in goede hoop op een mooie 
vangst met eershoek-patent.. -

- en gekoesterd krantenknipsel  de nog kleine eo kijkt met ont ag naar 
de kapitale snoek die ’n vader ving.  en meneer  het as een knaap 
van t aal -en-een-hal  pond  e k nnen die verhalen. aar de heer . 

eershoek  olenstraat 111  eet dat vrienden en kennissen altijd een 
beetje antrou end ijn en daarom ga  hij ons het be ijs op papier. ij 

ving de e knaap’ in de poldersloten rond a ers oude. ijn ge in had er 
een pan met vis aan  ijn oon in ndi  al  evenals ij  genoegen moeten 

nemen met het plaatje. -
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Vroeger as heus niet alles beter. aar el bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. at overblij t ijn de spaar ame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren e die.

euren, smaken, geluiden en sferen
Deze keer zomaar een waslijst met heimwee. Om na te proeven, weer te ruiken, opnieuw te horen en na te voelen. oop er 
doorheen en slaak af en toe een zucht van herkenning voordat al die nawee n voorgoed in de vergetelheid raken. 

- Sanostol levertraan met sinaasap-
pelsmaak was goed te doen maar 
vislevertraan uit die hoge vierkante 
fl es vereiste op z’n minst een bis-
cuitje na.

- Er sloeg nog wel eens een paard op 
hol, zomaar in een straat.

- De appeltaas van je tol diende 
vervangen te worden door een 
scherpere perentaas omdat je daar 
veel beter mee kon ‘beu-
ken’. Er moest wel een 
ringetje tussen de taas en 
het hout.

- Puddingstukjes maakten 
ze in koekjesfabrieken 
achter bakkerijen van 
bijeengeveegd afval. Ze 
lagen zeer zwaar op de 
maag maar kostten bijna 
niks. Ook kon je voor een 
spotprijs zogenoemd ‘retourgebak’ 
halen aan de achteruitgang bij Krul 
in de Molenstraat.

- In een hooikist kon je rijst laten 
garen en pannen warm houden.

- Deodorant bracht je in vloeibare 
vorm onder je oksels aan 
met een watje.

- Als je geen geld had voor 
een echte inktlap, zoals 
die bij de kantoorboek-
handel te koop was, dan 

maakte je die gewoon zelf van een 
paar lapjes gekleurd vilt 
die in het midden bijeen 
werden gehouden door 
een knoop of een kraal.

- Nadat je een pakje siga-
retten uit een automaat 
had getrokken kon je, 
voordat je het laatje weer dicht 
deed, er een blokje hout inleggen. 

Zodat de volgende klant 
een blokje hout trok in 
plaats van een pakje 
sigaretten. (Ja. Sorry 
hoor. Dat soort dingen 
vonden we vroeger nou 
eenmaal leuk).
- Vrijwel alle kleding-
kasten stonken naar 
kamfer. Dat kwam door 

de mottenballen van ruim 
een centimeter doorsnede. Maar de 
linnenkast van oma rook op de een 
of andere manier naar lavendel.

- Een echte vaatkwast had een hou-
ten steel en grijze, dikke, katoenen 
draden van verschillende diameter. 

Aan het uiteinde van de 
steel zat een gaatje met 
een lusje eraan om hem 
op te hangen aan een 
spijker.
- Apparatuur om de 

was te doen leidde dikwijls tot 
experimenteren. Zo kon je 
proberen hoever je vinger 
tussen de wringer kon. Of 
hoe plat je een boterham 
kon maken. Spannend was 
ook om te onderzoeken 
hoever je je arm in het 

midden tussen de rondtollende 
kleding in een draaiende centrifuge 
met open deksel kon steken.

- Als je een naald aan een draadje 
boven de rug van iemands hand 
liet hangen kon je zien of hij later 
het eerst een zoon of een dochter 
zou krijgen. Ging de naald heen en 
weer werd het een zoon. Beschreef 
de naald cirkeltjes dan werd het 
een dochter.

- Veel meisjes hadden 
een soort bouclé ge-
ribbelde (gesmokte ) 
badpakken met veel 
elastiek erin. Bij 
sommige meisjes 
stond dat wel span-
nend maar bij magere 
meisjes ging het lub-
beren en hangen en was 
het geen gezicht.

- Er waren twee soorten klapper-
tjes. Die aan een rol heb je nog 
steeds. Maar losse klappertjes kan 

je niet meer krijgen. Die zaten 
in piepkleine, ronde, kartonnen 
doosjes. Die doosjes waren groen 
aan de binnenkant en rood aan de 
buitenkant. Of was het andersom  
Als je een stapel losse klappertjes 
op de stoep legde en 
er met een hamer op 
sloeg verspreidde zich 
na de knal een enorme 
kruitgeur om je heen en 
kreeg je het gevoel of 
je de oorlog in Korea 
aan het winnen was.

- Kastanjes werden 
gepoft onder het deksel van de 
potkachel. Ze smaakten heerlijk. 

- Met zegeltjes van de Nutsspaar-
bank werd er gespaard voor een 

schoolreisje naar Schiphol 
alwaar dan steevast een 
klassenfoto werd gemaakt 
met een DC7 als 
achtergrond.
- In de tram trok je, 
als je eruit wilde, 
aan een leren trek-
koord dat over de 
hele lengte van de 

wagon was gespannen. Als 
je eraan trok ging er een bel 
bij de bestuurder die dan 
wist dat hij bij de volgende 

halte moest stoppen. Het trekkoord 
werd later vervangen door elektri-
sche drukknopjes.

-Op zwoele zomeravonden werd er 
tot in de schemering op het terras 
van restaurant Het Hilletje’ in 

Kijkduin gedanst op de 
muziek van piano en 
viool.
-Op de radio’s zaten spoe-
len die je moest draaien 
om een goede ontvangst 
te krijgen. Als de spoelen 
verkeerd stonden ging de 
radio piepen en gillen. 

Dat verschijnsel heette ‘Mexi-
caanse hond’.

Nog even, en ik loop over van 
weemoed. Loopt u ook over  Mail 
uw herinneringen dan aan: julius.
pasgeld deoud-hagenaar.nl

- egeltjes sparen voor een  schoolreisje naar chiphol -

-’t illetje op Kijkduin  op een 
prentbrie kaart uit 19 . -

- n een hooikist kon je rijst 
laten garen en pannen 

arm houden -

- Geribbelde badpakken met 
veel elastiek -

- Klappertjes per rol -

- ottenballen -

- nktlap -

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.

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.

Adressen winkels

DIENSTENWINKEL 

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.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25  Den Haag

Piet Heinstraat 69  Den Haag

Loosduinsekade 156  Den Haag

Prins Willemstraat 14  Den Haag

Weimarstraat 364  Den Haag

Thomsonlaan 79  Den Haag

Fahrenheitstraat 343  Den Haag

A. Diepenbrockhof 67  Den Haag

Kerketuinenweg 63  Den Haag

H. Ravesteijnplein 84-85  Rijswijk

Beresteinlaan 2  Den Haag

Maanweg 64 Den Haag

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.

(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)

 Originele kortingsbon geldig tot 12 september 2010

€2 KORTING BIJ AANSCHAF

VAN €10 OF MEER AAN KLEDING! 
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do ’s en op oe  in de 

udoku                                 udoku B                               

5
3 9 1

4 8 7
3 7 4 9

9 5
4 2 6

5 2 3
2 3 8 7 5

4

5 3 1
1 4 6 5

4 2
1 7 8 3

3 7 2 8
2 9 7 1

8 6
7 3 9 1

8 4 2

7
9 8 5 2

7 8 2 3 6
8 6

1 4
2 6 4 3 9

8 5
2 8 9 1

4

4 2 8
6
7 1

9 1
8 7 9 2

2 3 7
7

1 3 7 6
5 4

udoku                                udoku D                                

In nummer 1  van de De Oud-Hagenaar presenteerden we u onder meer een woordzoeker, in de vorm 
van een visdiagram.  moest in deze Visvinder zoeken welke ederlandse vis er miste. Dat was de 
Zeebaars, een goede vechter weten hengelaars  en een smakelijke maaltijd, aldus smulpapen. 

Van de puzzel lustte u ook wel pap, zo bleek, 
want we kregen enorm veel inzendingen binnen, 
soms met de verzuchting dat er eindelijk ook 
weer eens iets anders dan die moeilijke Sudoku’s 
op te lossen viel.
Daarom op deze pagina nog maar een keer een 
woordzoeker, wat groter en wat moeilijker dit 
keer, vooral ook vanwege het thema: met de PC 
verwante computertermen. Om de puzzel op te 
lossen hoeft u natuurlijk niet te weten wat ze al-
lemaal betekenen, maar het is wel een leuke test 
voor uzelf om eens na te gaan in hoeverre u op 
de hoogte bent. De PC is al lang niet meer iets 
voor de jongere generaties alleen, ook menige 
80-plusser kan er tegenwoordig behoorlijk mee 
overweg. Dat merken we op de redactie aan hun 
inzendingen.
 
Voor de vaste schare liefhebbers beginnen we 
wel weer met vier Sudoku’s, daar rekenen ze op. 
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze 
vakjes van de Sudoku’s. De vakjes staan op wil-
lekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers 
die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw 
inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van ze cijfers – 
ja, u zult ze allemaal moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 
vakje een ‘4’; in B ook een ‘4’; in C een ‘9’; en 
in  D een ‘3’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 4-4-9-3.
Als u de Sudoku’s én het Computerraadsel 
oplost (het hoeft trouwens niet allebei) kunt u 
de oplossing met dezelfde briefkaart of in het 
hetzelfde emailtje insturen.

Prijswinnaars
Omdat er zoveel inzenders waren van de 
Visvinder uit nr. 15 trokken we dit keer twaalf 
prijswinnaars in plaats van de gebruikelijke vijf. 
Zij ontvangen allemaal de dubbel CD van Sjaak 
Bral. De winnaars van de Sudoku-prijsvraag uit 
nr. 15 worden volgende keer bekend gemaakt, 
want die kregen tot 1 september de tijd.
 
B. J. van den Bos, te Den Haag
B.W. uist, te Den Haag
Mw. C.J. Van Haagen, te Den Haag
Mw. P. van Vianen, te Den Haag
Mw. A.M. Zohlandt – Deuze, te Den Haag
Mw. A.M. den Heijer – van Dijk, te Scheveningen
J.C. Meere Toet, te Leidschendam
Mw. C.M. van den Eijnden - Bielefeld, 
te Zoetermeer
Mw. J. Versluys, te Zoetermeer
Mw. IJ. M. Dijkstal, te Wommels
Mw. Van Eijk, te Middelburg
G. van Ringelsteijn, te Hengelo (ov)

Uw oplossing van de Sudoku’s en of 
van het computerraadsel verwachten 
we uiterlijk op

ensdag se tem e

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

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

Mocht u zowel de Suduko’s hebben 
gemaakt als het Computerraadsel, dan 
kunt u de oplossing van beide prijsvra-
gen natuurlijk op dezelfde briefkaart of 
in hetzelfde emailtje naar ons opsturen. 
U loot dan toch twee keer mee om de 
prijzen.

Geheugen
Harddisk
Hardware
Homepage
Inloggen
Internet
Kraken
Laptop
Macro
Malware
Memorystick
Modem
Moederbord
Muis
Programmeren

Printer
Pixel
Resolutie
Scannen
Scrollen
Sneltoets
Software
Taakbalk
Toetsenbord
Upgraden
Videokaart
Website

Succes ermee!

L B A T C H S C A N N E N M F H
A J S R W E B S I T E A
P V A O S O F T W A R E S R
T K C S T O E T S E N B O R D D
O P R O G R A M M E R E N E P D
P U A M E M O R Y S T I C K P I
C V S L P H A R D W A R E Q I S
M B H V I D E O K A A R T Y X K
U P G R A D E N B B K R A K E N
I F O R M A T T E R E N C B L C
S I N T E R N E T B I O S Q
Y S N E L T O E T S Z U
N W B G Y R N R E S O L U T I E

G E H E U G E N
B I T H
B U G N

M H A E G T
T A A K B A L K O A S C R O L L E N L S T T

B O O T E N Q P F D Y C L K I D E S K T O P R N
Z Y M A L W A R E E W I R A U I N L O G G E N W
J K T V Y O N S L M O P M O N P R I N T E R N G
M O E D E R B O R D E D O W N L O A D E N T

o p terraadsel
Het diagram van deze puzzel stelt een Personal Com-
puter (PC) voor. Daarin zijn de namen verborgen van 
41 computertermen. Bij het diagram treft u echter 
een lijst aan met de namen van 42 computertermen. 
Eentje daarvan komt niet voor in het diagram – en 
dat is nu juist de naam die u moet zoeken, het goede 
antwoord van de puzzel. Een kwestie van wegstre-
pen en vergelijken dus.
De gezochte namen kunnen op alle mogelijke manie-
ren in de puzzel staan, gewoon van links naar rechts 
(email) maar ook omgekeerd (liame), van boven naar 
beneden en omgekeerd en zelfs op alle vier denkbare 
manieren diagonaal! Het gaat in deze prijspuzzel om 
de volgende computertermen:

Backup
Batch
Bios
Bit
Booten
Bug
Byte
Cash
Crash
Cursor
Desktop
Downloaden
Email
Enter
Formatteren

Voor wie zo’n soort puzzel nieuw is leggen we het 
nog even uit. Het betreft hier een zogenoemde 
‘woordzoeker’. 
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