Oplage: 60.000 ex.

Dinsdag 7 september 2010 - Jaargang 2, nr. 18

R

Huilen in Den Haag, de stad als tranendal
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Het idee voor het festival Huilen in Den
Haag, dat op 5 september tijdens het
Haagse Uitfestival begon, is afkomstig van
Maartje de Haan. De Haan (1963) is sinds
kort de nieuwe directeur van het Museum
Meermanno - Huis van het Boek in Den
Haag. Zij kent de stad goed uit de tijd zij
directeur was van Museum Mesdag, en als
organisator van culturele evenementen, als
de Indische Zomer in 2005. En nu dan Huilen in Den Haag, een verrassend origineel
initiatief.
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Twee maanden lang kunnen er dus op cultureel verantwoorde wijze tranen worden
geplengd in Den Haag. De gelegenheid
daartoe wordt geboden door zo’n zestig
deelnemende instellingen, waaronder een
groot aantal bibliotheekfilialen en musea,

- Mariët Herlé stelde een kunst- en wandelboek ‘Huilen in Den Haag’ samen, een plaatjesboek met ‘erge’ foto’s en prenten, dat ook als gids kan
dienen van ellendige plekken. Uitgegeven door De Witte en voor € 29,95 te bestellen via de betere boekhandel (ISBN 978-94-6107-021-0 ) -

maar ook theaters, muzikale gezelkschappen, en bijvoorbeeld het Filmhuis en het
Gilde Den Haag. Het zwaartepunt van de
programmering ligt in de maand oktober,
tijdens de zogenoemde Wenende Weekenden. Op de website van het festival
www.huilenindenhaag.com staat alles
wat er te beleven valt tijdens het festival
overzichtelijk gerangschikt, onderverdeeld
in eenmalige of kortlopende activiteiten en
anderzijds de doorlopende programmering,
langer lopende exposities bijvoorbeeld in
musea en bibliotheekfilialen.

Het programma is zeer uitgebreid en gevarieerd. We noemen een paar dingen.
Zo verzorgt het Gilde Den Haag wandelingen over Haagse begraafplaatsen met een
rijk verleden, die van Oud Eik en Duinen,
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan en de R.K. Begraafplaats St. Petrus
Banden. De wandelingen duren ongeveer
anderhalf uur. Kosten € 3,- p.p., te voldoen
aan de gids.
Ook heel treurig is het ‘Verdriet van Baron
van Westreenen’ , een voordracht op
zondag 26 september door zanger/schrijver
Frans de Leef, bij de hondengrafjes in de
tuin van Museum Meermanno. Op de dag
daarvoor, zaterdag 25 september, kunt
u alvast leren hoe je omgaat met al zulk

NO TA R I SK A N T O OR
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Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

verdriet, namelijk door te lachen. Dat leert
u in de Bibliotheek Loosduinen tijdens de
lachworkshop ‘Hohohahaha’, gegeven door
trainer Joost Burger.
En als het u allemaal nog niet nat genoeg is
in het Haagse tranendal, kunt u op verschillende avonden in september deerniswekkende rondvaarten door de stad maken met
De Ooievaart, inclusief treurlikeur, en tot
janken aangezet door troubadour Dennis
Wijmer.
Mocht u door deelneming in alle ellende
behoefte voelen aan een tocht door het
Oude Centrum, om met de zakdoek in de
hand van allerlei ten grave te dragen, dan
kan dat op zaterdag 9 oktober door mee te
lopen in een ‘tranenstoet’.

J
Van een pasgeboren kind staat nog niet
veel vast, maar wel dat het op een dag weer
dood gaat, al is dat honderd jaar later. Het
leven rond de geboorte begint wel meteen
met huilen, niet alleen door de boreling
zelf, vooral ook uit blijdschap en ontroering
bij de ouders en familie. Bij ons in het
welvarende Westen trouwens, maar niet
overal. Op zaterdag 23 oktober wordt er in
de Bibliotheek Wateringse Veld een lezing
gehouden met de titel ‘Huilen met baby’s’.
Huilen als efficiënte roep om bijstand, steun
en troost. Afhankelijkheid is het trefwoord.

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

www.autohoutwijk.nl
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Ongetwijfeld zal het Filmhuis aan het Spui
blank komen te staan. Bijna 70 jaar nadat
het kleine hertje Bambi zijn eerste wankele
stapjes op het grote doek zette, doet de
film het publiek nog altijd massaal naar de
zakdoek grijpen. De Disney-klassieker uit
1942 is namelijk verkozen tot de grootste
tearjerker uit de filmgeschiedenis. Andere
populaire tranentrekkers zijn Ghost, Titanic, The Lion king en E.T. Neem een doos
tissues mee en laat u ongegeneerd gaan
bij bij Il postino, Breaking the waves en
Il y a longtemps que je t’aime. Of geniet
van heerlijke klassiekers zoals Love story,
Terms of endearment en Steel magno-

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

D R

Ook een mooie bijdrage wordt geboden
door de onvolprezen Regentenkamer. Let
er even goed op dat die een nieuw adres
heeft betrokken: de kerk aan de Noord West
Buitensingel 20. Want huilend huiswaarts
keren omdat u het niet heeft kunnen vinden,
dat zou toch wat al te erg zijn!
De Regentenkamer richt zich in het kader
van Huilen in Den Haag op de dood en de
(multiculturele) samenleving in Den Haag.
Van september tot en met december 2010
worden de verschillende waarden, rituelen
en tradities rond de dood ontdekt en
getoond tijdens theater- en muziekvoorstellingen, kunstexposities, literaire middagen
en de uitgave van het boek Dood-Gewoon.
Zie voor precieze agenda-informatie ook
www.regentenkamer.nl
En tenslotte attenderen we nog even op Hagenees Sjaak Bral, officieel beschermheer
van dit Haagse festival. Z’n dubbel CD
‘Hurken in De Berm’ kunt u winnen met de
puzzels op pagina 19 van deze krant. Is dat
treurig? Om je dood te lachen!

pringlevend
De Oud Hagenaar
el Irene chaddelee en adverteer

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

lia’s. En wie zich voor zijn waterlanders
schaamt: veins een verkoudheid, hoop op
een regenbui om de schuld te geven van
uw uitgelopen make-up, neem een zonnebril mee of koop een zakje Fishermen’s
Friends!
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O ROE JES EN BRIE EN

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

Vlierboomstraat t.o. de kerk was nog
een open stuk.Het was weiland en
er waren slootjes. We vingen daar
kikkervisjes en roodkaakjes. Ook
werden er met bijvoorbeeld Koninginnedag wedstrijden voor de jeugd
georganiseerd, zoals zaklopen.

G.H. Woortman

erug ien an le ers
in Duind r s a
Op zaterdag 2 augustus jl. hebben de jeugdvrienden en buurtgenoten
van de lichting 1945 - 1950 hun jeugdherinneringen opgehaald in Caf
Duinzicht op de hoek van de Duivelandse- en Pluvierstraat in Duindorp.
De bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van de publicaties in
de De Oud-Hagenaar van 23 maart en 1 mei 2010 over de jeugdherinneringen van Frits Langerak aan de Pluvierstraat e.o..Velen zagen elkaar na
50 jaar weer terug. Ze woonden in de jaren ‘50 en ‘60 in de Pluvierstraat,
Duivelandsestraat, Doggersbankstraat en Tiengemetenstraat.
De artikelen hebben veel reacties losgemaakt.

Frits Langerak
Fuutlaan 10
2623 MV Delft

D
Ik ben voor mijn broer (Theo van
Straaten, Westlandsestraat 13 in
Den Haag) op zoek naar Charel van
Dalen. Hij woonde in de Wateringsestraat in Den Haag omstreeks 1967.
Hij was een hele goede vriend van
mijn broer. In het jaar 1967 zijn we
met het gezin verhuisd naar Spijkenisse. Mijn broer is toen Charel uit
het oog verloren, wat hij erg jammer
vond. Ik hoop dat hij reageert op
deze oproep of dat er via iemand
anders contact kan worden gelegd.

Evelyn Wijmans

Sint Liduinastraat 63b
3117 C R. Schiedam
Tel: 010-2734036

dingscentrum van de Koninklijke
Landmacht in Den Haag hebben
gewerkt. Hij wordt gehouden op de
Prinses Julianakazerne in Den Haag.
Voor meer informatie en om een
inschrijfformulier aan te vragen kan
men ons een email sturen.

Martin Duiker
Astrid de Jong

S
Toen ik de De Oud-Hagenaar
jaargang 2, nr. 15 las, vond ik in een
artikel over de geschiedenis van de
oude Schilderswijk de foto van een
hofje. Er werd gevraagd of iemand
wist waar dit hofje staat of stond. Ik
herkende het onmiddellijk. In mijn
jeugd woonden wij aan de Stationsweg. Dit was en is een drukke straat
met veel autobusverkeer en ander
druk verkeer. Niet echt een straat om
buiten te spelen. Ik heb het over de
jaren vijftig. Mijn ouders vonden het
prettiger als ik mijn vertier zocht in
een van de zijstraten van de Stationsweg namelijk de Hogendorpstraat.
Van mijn zesde tot mijn twaalfde jaar
was dat mijn speelterrein. Het was
een bijzondere straat met allerhande
soorten van bebouwing. Er waren in
mijn beleving wat duurdere flats (die
zijn er nog steeds). Maar ook was er
het betreffende hofje, dat liep tussen
de Hogendorpstraat en de Van der
Duinstraat. Het was aan het einde
van de straat vlakbij het Oranjeplein.
Daar was het echt armoe troef.
Tegenover de dure flats waren en
zijn er ook weer een bijzonder soort
kleine woningen. Drie op een rij achter elkaar met weer allemaal paadjes
ertussen. Dan waren er tussen de
Hogendorpstraat en de Van der Duinstraat nog twee rijen met hele oude

Zo rond 1934/35 was de kerk aan het
Pomonaplein nog niet gebouwd, dat
is enige jaren later gebeurd. Die kerk
is gebouwd door het aannemersbedrijf Berg, de heer Berg woonde
met gezin in de Druivenstraat no.
4. Toen de kerk gereed was werd
deze voornaamlijk bezocht door
Scheveningers, die je dan ook twee
keer per dag voorbij zag komen in
klederdracht. Pia Beck heeft ook op
het Pomonaplein gewoond. Het stuk

woningen. Dit was aan het begin van
de straat. Die woningen waren toen
al bijna onbewoonbaar. Zodra een
bewoner vertrok kwam er direct een
bordje Onbewoonbaar verklaarde
woning op.
Als kind was er in die straat altijd
wel iets te beleven. Het zoontje van
de groenteboer Jos Engelen was van
mijn leeftijd. Wij speelden altijd
samen of met de andere kinderen uit
de straat. De groentezaak zat precies
tussen de twee rijen met oude woningen in. En dan had je ook nog de
kruidenierszaak van Japie tegenover
de groentezaak. Dat was handig
om dropjes en dergelijke te kunnen
kopen. Kortom ik heb er tussen 1950
en 1957 een geweldige jeugd gehad
en denk er soms met weemoed wel
eens aan terug. Toen ik in 1957 naar
de middelbare school ging (ik naar
de openbare en Jos naar de katholieke) heb ik mijn vriendje uit het oog
verloren. Dit mede vanwege het feit,
dat de groentezaak toen ook naar een
ander stadsdeel verhuisd is. De oude
huizen van de twee rijen tussen de
straten werden afgebroken. En ook
de groentezaak kon op die plaats
dus niet blijven bestaan. Er werden
daarna aan de Hogendorpstraat en
de van der Duinstraat een hele rij
nieuwe flatwongen gebouwd. Het
was wel nodig, maar alle verborgen
hoekjes en bijzondere speelplekjes
waren daarmee wel verdwenen.
Gelukkig had ik intussen andere
interesses gekregen en was op straat
spelen niet zo belangrijk meer voor
mij. Maar mijn vriendje Jos is nog
vaak in mijn gedachten.

Piet Boonstoppel
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Ik wil graag in contact komen met
mijn neven Wim (Willem Leenderd)
en Eric Weinberg. Hun vader was
van beroep aannemer. E n en ander
op verzoek van hun zuster Tineke
uit Amerika. Mocht iemand op de
hoogte zijn van hun adres dan hoor
ik dat graag.

Willem Leenderd
Tel.: 06 50604459

N
Ik ben al jaren bezig met de familie
Neuteboom, met de geschiedenis en
de stamboom van deze familie. Ik
wil er een familieboek van samenstellen.
Mijn vader is helaas te jong overleden en nu wil ik graag verhalen over
mijn vader horen of foto’s zoeken.
Wie heeft mijn vader Cornelis
Neuteboom, geboren in 1923 in
Rotterdam en overleden in Den
Haag in 1967 gekend? Hij werkte
bij het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en zat
op de schaakvereniging Moerwijk.
Misschien heeft iemand een foto van
het Bethlehemziekenhuis, waar mijn
vader overleden is. Ik ben blij met
elk bericht.

Bep Kastelijns-Neuteboomg
Tel.: 040-25449 2,

A J
Mijn vriendin vonne van Dorst die
al jaren in Apeldoorn woont zoekt
Ad Janmaat hij moet om en nabij de
62 jaar zijn. De moeder heet Alie en
de vader Kees. vonne haar opa was
getrouwd met Ad z n oma. Ze is al
jaren naar hem op zoek. Zelf woonde
ze met haar ouders in de Edisonstraat
waar haar vader een fietsenzaak
had. Ikzelf woonde een paar huizen
verder en ben altijd nog vriendin
met haar ook al zien we elkaar maar
1 of 2 x per jaar. Ze hoopt op deze
manier nog eens met hem in contact
te komen. Wie o wie weet waar hij
gebleven is?

Marianne Maagdenberg Pelger
p de foto iet links samen met os re hts voor de woning van de
groenteboer op een gehuurd kinder etsje uit de ikkerstraat.

l
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Op vrijdag 19 november wordt een
re nie georganiseerd voor alle oud
medewerkers die in het verbin-

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-Delfland, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 55.000 exemplaren, via circa 300 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan
per jaar
een a onnement nemen voor
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).

D O
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl
U
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
A
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

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

D
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie deoud-hagenaar.nl of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
E

onnementen
Advertenties
Administratie
Distributie
Lezersreacties
Gratis oproepjes

D O
abonnementen deoud-hagenaar.nl
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl
rita deoud-hagenaar.nl
distributie deoud-hagenaar.nl
lezersreacties deoud-hagenaar.nl
oproepjes deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
(070) 4275097
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Sinds het ontstaan van Nederland als
koninkrijk in 1 15 is er jaarlijks een
officiële opening van het werkjaar van
de Staten-Generaal (Tweede en Eerste
Kamer). Eerst was dat op de eerste
maandag in november, later de derde
maandag in oktober. In 1 4 werd
dat vervroegd naar de derde maandag
in september. In 1 4 was de reistijd
naar Den Haag voor veel kamerleden
zo lang dat zij op zondag van huis
moesten vertrekken om maandag op
tijd in de Kamer te zijn. Vooral leden
van christelijke partijen vonden het
een bezwaar om op zondag te reizen.
Daarom is in 1 7 besloten Prinsjesdag te verplaatsen naar de derde
dinsdag van september.
N
Vanaf september 1930 wordt de derde
dinsdag in september Prinsjesdag
genoemd. De oorsprong ligt in de 1 e
eeuw. In de tijd dat stadhouder Prins
Willem V (174 -1 06) regeerde werd

zijn verjaardag op maart Prinsjesdag
genoemd. In die tijd was dit n van
de populairste feesten in ons land.
Nederland was toen, tijdens de Franse
bezetting, een republiek en niet zoals
nu een koninkrijk. De fans van de
familie van Oranje-Nassau gebruikten
die dag om hun liefde voor de Prins te
laten zien. Het is niet bekend waarom
vele jaren later de naam Prinsjesdag is
overgegaan op de jaarlijkse openingsdag van de Staten-Generaal (Tweede
en Eerste Kamer). Wel is het zo dat tot
op de dag van vandaag de Koninklijke
familie wordt toegejuicht.
D
Klokslag n uur verlaat de Koningin,
vergezeld van een aantal leden van het
Koninklijk Huis, Paleis Noordeinde.
De route die de Gouden Koets rijdt,
loopt via het Lange Voorhout en de
Korte Vijverberg naar het Binnenhof
waar de koets stopt voor de Ridderzaal. De Gouden Koets werd in 1 9

- De ouden oets met oningin uliana rijdt op rinsjesdag 1960 over het oernooiveld. -

Meneer Bennik

geschonken aan Koningin Wilhelmina
door de bevolking van Amsterdam.
In 1903 is hij voor het eerst gebruikt
met Prinsjesdag. De Gouden Koets
is gebouwd van Javaans teakhout
en deels bedekt met bladgoud. Aan
weerszijden van de staatsiebok is het
nationale rijkswapen opgenomen. De
vier wielen van de koets symboliseren
zonnen. Op de kroonlijst van de koets
zijn de wapens van de toenmalige 11
provincies van Nederland afgebeeld.
Daarnaast is ook het wapen van de
stad Amsterdam te zien. De koets
is een zogenaamde berline op acht
veren, getrokken door acht paarden.
Alleen als het staatshoofd de koets
gebruikt wordt deze getrokken door
acht paarden. Bij het huwelijk van
Prins Willem-Alexander en Prinses
M xima werd de koets door zes paarden getrokken.

Later op de dag, nadat hare majesteit
en haar gevolg na het uitspreken van
de troonrede alweer paleiswaarts zijn
gegaan, overhandigt de minister van
Financiën aan de voorzitter van de
Tweede Kamer de Miljoenennota en
de rijksbegroting, gepakt in een mooi
koffertje. De traditie van het koffertje is in 1947 begonnen. Minister
Lieftinck van Financiën wilde de
eerste rijksbegroting na de Tweede
Wereldoorlog in stijl aanbieden aan
de Tweede Kamer. Hij heeft het
presenteren van de begroting in het
koffertje overgenomen van de Engelsen, waar de koffertjestraditie al veel
langer bestond. Tien jaar later in 1957
dreigde de traditie van het koffertje

- Menige ‘ ranjeklant’ o ht ’s o htends vroeg op rinsjesdag 1951 een mooie plek bij
aleis Noordeinde, om het allemaal goed te ien ( oto rie er Stokvis). -

bijna verloren te gaan toen minister
Hofstra de rijksbegroting gewoon in
zijn aktetas mee naar het Binnenhof
nam. Een groep studenten was het hier
niet mee eens en boden de minister
demonstratief een nieuw koffertje aan.
Waar dat koffertje is gebleven weet
niemand. Maar minister Hofstra nam
het jaar daarop het echte koffertje toch
weer in de hand om er de rijksbegroting mee aan te bieden.

- Minister van inan iën H. . Witteveen
(links) biedt in 196 het koffertje met de
miljoenennota aan. -

Het koffertje waarmee de minister van
Financiën nu de rijksbegroting en de
Miljoenennota aanbiedt, is sinds 1964
in gebruik. Het is een geschenk van
de Staatsdrukkerij en gemaakt van
geitenperkament. Van binnen is het
bekleed met blauwe zijde.
D
Dinsdag 21 september begint de
viering van Prinsjesdag in Den Haag
van 10.30 tot 11.15 uur trouwens weer
in de Grote of Sint-Jacobskerk in
het hartje van de Haagse binnenstad.
Voor de elfde maal wordt op deze
bijzondere dag een de bezinningsbijeenkomst van de verschillende religies
en levensbeschouwingen gehouden.
Met woorden en momenten van stilte,

met muziek en zang, met rituelen
en recitatie wordt stil gestaan bij de
betekenis van de opening van het
parlementaire jaar. De verschillende
religies en levensbeschouwingen
dragen elk vanuit hun eigen traditie
en gedachtegoed een steentje bij om
de leden van regering en parlement te
inspireren en toe te rusten voor hun
werk in het komend.
Thema van de dienst is dit jaar
‘geloofwaardigheid’. Hoe geloofwaardig zijn wij nog als politieke,
levensbeschouwelijke en religieuze
tradities in de verkondiging van onze
kernboodschap: het realiseren van
een samenleving gebaseerd op
mededogen? Het hoofdreferaat wordt
dit jaar gehouden door Varamitra,
woordvoerder voor de interreligieuze
dialoog van de Boeddhistische Unie
Nederland. Voorts zijn er bijdragen
van liberaal joodse, islamitische,
christelijke, hindoe stische, humanistische en bah ’ deelnemers. Muzikale
medewerking wordt verleend door
een interreligieus gelegenheidskoor
en de Goudse Waarden Singers. De
bijeenkomst wordt bijgewoond door
leden van de regering en de Raad
van State, van de Eerste en Tweede
Kamer, van het gemeentebestuur van
Den Haag en burgers van Den Haag.
De bijeenkomst is gratis toegankelijk,
de zaal is open vanaf 10.00 uur.

www.prinsjesdag2009.nl

,
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Heerlijke afsluiting van
een heerlijke dag

Schiedam in teken
van water

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

Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende
evenementen plaats. Zo is het in september genieten
van nautische en culturele activiteiten tijdens
Cultuurplu en de Brandersfeesten. Tijdens de derde
editie van Café Waterweg kunnen geïnteresseerden
met een bus langs de moderne havenbedrijven rijden.
Kijk voor het programma op www.ontdekschiedam.nu.

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

fotografie: Jan van der Ploeg
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Probeer een Union
fiets en kies een route

Schiedam bruist
tijdens Cultuurplu

fotografie: Fun-Key events

Met Cultuurplu bruist het culturele hart van Schiedam in het
weekend van 11 en 12 september. Twee dagen lang vinden er
verrassende activiteiten plaats in de hele stad.
Ateliers en monumenten, die
anders gesloten zijn voor het
publiek, zetten zaterdag en zondag de deuren wagenwijd open
tijdens Open Ateliers en de Open
Monumentendagen. Vanuit het
centrum is er gratis vervoer naar
de locaties buiten het centrum. In
Theater aan de Schie kunt u een
kijkje nemen achter de schermen.
Voor operaliefhebbers is het genieten van operazangers en koren die
een veelzijdig programma voordragen op karakteristieke plekken in
de binnenstad. Opera aan de Schie
sluit zondag af met een meezingopera in de Grote- of St. Janskerk.
Op zaterdag is er in deze zelfde kerk
de Informatiemarkt 55+ en Wonen.

In ’t Huis te Poort vertolkt Contrasto
Armonico de maxi-cantate ‘Aminta
& Fillide’ van G.F. Händel. De weg
kwijt door het grote aanbod van
activiteiten? Het hele weekend zijn
leuke straattheateracts uw gids
door de stad. Heeft u de tijd, blijf
dan gezellig een hapje eten in de
stad bij een van de vele restaurants,
zodat u zaterdagavond gelijk door
kunt naar de Nacht van het Water in
de Plantage. In dit oudste stadspark
van Nederland worden die avond
moderne kunstwerken met het
thema water vertoond van nationaal
bekende kunstenaars. Ook is er een
gezellig terras van ‘de rooie Koffer’.
Meer info: www.cultuurplu.nu.

Laatste mogelijkheid:
VIP-arrangement
Heeft u zin om een middag als
VIP behandeld te worden? Schrijf
u dan nu in voor het speciale
VIP-arrangement in Schiedam. Op
zaterdag 11 of zondag 12 september
leidt een gids u een middag door de
stad langs bijzondere kunstlocaties.
Na een ontvangst in galerie Jabelle,
tevens atelier van kunstenaar
Jacques Tange, wandelt u langs
bijzondere monumenten en luncht
u bij beeldend kunstenaar Conny

Paap. Uw tocht wordt om 16.00 uur
afgesloten in de Korenbeurs, waar
u onder het genot van een hapje en
drankje kunt genieten van de hier
tentoongestelde kunst. Kosten van
het arrangement zijn € 15,00. Op
zaterdag 11 september kunt u het
arrangement verlengen met een
diner voorafgaand aan de Nacht van
het Water (extra kosten € 25,00).
Reserveringen via VVV Schiedam:
010-4733000.

Rondvaarten door
de grachten
van Schiedam

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

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

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

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

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

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

* Deze site maakt gebruik van het
knooppuntensysteem.

Gratis
Rabo Bidon!

fotografie: Adri Reijnhout

Met de Aqualiner van Rotterdam
naar Schiedam
Gemakkelijk reizen over het water
tussen Rotterdam en Schiedam.
Dat kan ieder weekend tot en met
26 september met de Aqualiner.
Op zaterdag en zondag legt de
Aqualiner tussen 12.00 en 20.00 uur
aan bij de haltes Maasboulevard
in Schiedam, RDM Heijplaat en
Willemskade in Rotterdam.
In Rotterdam vertrekt de Aqualiner
twintig minuten na het hele uur,
in Schiedam rond tien minuten voor
het hele uur. Bij de Maasboulevard
staat een gratis pendelbus die

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

u naar het centrum brengt.
Fietsliefhebbers kunnen de fiets
meenemen op de Aqualiner, om
zo de historie van Schiedam te
combineren met het groene
Midden-Delfland. De Aqualiner
stopt ook bij RDM Heijplaat. Hier
is de expositie ‘Infernopolis’ van
Atelier Van Lieshout. Meer informatie vindt u op www.aqualiner.nl.

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



Unieke korting op
Zakkendragershuisje van keramiek
Een van de mooiste plekjes in Schiedam is de Oude
Sluis met het Zakkendragershuisje. In het kader van
Open Monumentendag kan VVV Schiedam een beeldje
(13 cm hoog) van dit magische huisje eenmalig
aanbieden voor de unieke prijs van € 14,95 (normale
prijs € 29,95). Knip deze bon uit en kom op zaterdag
11 september naar Buitenhavenweg 9. Wees er snel
bij, want OP = OP!

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

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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Vanaf de Stationsweg gezien lag de
straat een tikje verscholen, met in de
jaren vijftig een garage op de hoek
en een ietwat smalle toegang tot de
breder wordende Van der Duynstraat
die doorliep naar het Oranjeplein.
Een straat met veel kanten. In de richting van het plein zag je links eerst
een aantal hofjes die doorstaken naar
de Van Hogendorpstraat en dan een
lange rij bakstenen portiekflats die er
voor de Tweede Wereldoorlog waren
neergezet door de Vereeniging Ter
Bevordering van de Woningen der
Arbeidende Klasse te ’s-Gravenhage,
een van de eerste woningcorporaties
in de stad. Een goed bewaard geheim
in de binnenstad want de flats waren
parallel gebouwd aan eenzelfde soort
woningen in de Van Hogendorpstraat
met in het midden een groot grasveld
met daaromheen een ‘paadje’. Aan de
kant van het Oranjeplein bevond zich
een blinde muur waarachter zich hofjeswoningen bevonden in wat wij het
‘Schipperspoortje’ noemden. Aan de
andere kant stond een ketelhuis (het
domein van de heer Holswilder) ten
behoeve van de centrale verwarming
met een in mijn jonge ogen indrukwekkende schoorsteen.
Na wat omzwervingen (3 maart 1945

gebombardeerd aan de Schenkweg)
aan de Daendelsstraat en Prinsestraat
werd in 1946 Van der Duynstraat 14
(een hoog) betrokken, een woning
met centrale verwarming en douche,
wat voor die tijd een luxe was. Een
buurmeisje was de latere actrice
Shireen Strooker, ook woonde in het
portiek, op nummer 142, de fotograaf
Van Kampen van wie vanuit zijn op
de Laan van Meerdervoort geparkeerde auto ooit eens de camera’s werden
gestolen door een politieagent.
Andere namen uit de herinnering
zijn: Bout (144), Noordergraaf (146),
Soudijn (150) en pma (152). In het
smalle gedeelte van de straat huisde
de piepkleine en donkere drogisterijwinkel van de heer Bak, een
broodmagere, saai ogende man. Jaren
nadat hij met zijn nering was gestopt,
kwam hij weleens bij mijn ouders
over de vloer. Hij bleek een uiterst
aimabele man met een gaaf gevoel
voor droge humor.
D
Aan de overkant, het klinkt nu vreselijk, maar in vroeger jaren waanden
de bewoners van deze kant zich
als die van de nette kant (iets voor
Drs. P), waren enkele bedrijven van
uiteenlopende soort en de Sint Joseph
school. Ik herinner me kruidenier
Sch fer, melkboer Van Rijn, installateur Staller en een garage. De wit Rus
Pavlov was een hemdenmaker je kon
hem vanachter de voorramen aan het
werk zien achter een grote naaimachine. Hij bracht eens reparatiewerk
bij ons thuis waarop onze boxer,

- en deel van de an der Du nstraat in 1956, ge ien naar de Stationsweg
( oto W. . van der ool). -

normaal een rustig dier, net zo lang
blafte totdat de bezoeker een tikje
angstig, de benen nam. Merkwaardige pavlov-reactie.
Als kind maakten de morsige mannen
indruk die zich, aan de overkant, verschuilden in een poort om uit een fles
te drinken. Mij werd uitgelegd dat
dit spiritusdrinkers waren, wellicht
klanten van Bak. Midden in de straat
wachtte een rondborstige dame vanachter het raam, met een ‘spionnetje’
en op de vensterbank een schemerlamp, op ‘koffiebezoek’. Leuk was
om te zien hoe een groenteboer regelmatig tegen koffietijd zijn volgeladen
wagen voor het huis parkeerde en het
pand binnen ging waarop het gordijn
werd gesloten. Na afloop vertrok hij
met zijn volledige nering in onze
straat had hij geen klanten.
D
Een trouwe bezoeker van een andere
beroepsmevrouw die achterin een
poortje woonde, voerde bij aankomst een fraai toneelstukje op. Hij
haalde een pakketje vanonder zijn
snelbinders tevoorschijn, liep naar
de voordeur van de school, schudde
zijn hoofd en liep terug, voorbij het
poortje om bij het aanpalende pand te
zien dat ook daar het adres niet klopte
met het nummer op zijn pakket. Dan
moest het te bezoeken huis zich dus
wel achter in die poort bevinden.
Klopte. Na gedane zaken keerde hij
altijd terug met zijn pakje. Een keer
werd onverwacht aandacht op hem
gevestigd. De aardige dame, een
thuiswerkster, holde in nauwelijks
verhullende kamerjas achter hem
aan met zijn hoofddeksel in de hand.
,,Jan, je bent je pet vergeten!’ galmde
het luid en duidelijk. Maar Jan fietste
weg alsof de duvel hem op de hielen
zat.
Om de hoek, op de Stationsweg, was
taxibedrijf Red Tax gevestigd. Ik
vond het altijd leuk om te zien dat de
auto’s het bedrijf via het Groenewegje binnen reden en er aan de
Stationsweg uitkwamen. De auto’s
waren overigens allemaal zwart. Daar
tegenover bevond zich de garage van
Jaap Binda, later werd dat garage
Gruno van Van Leggelo. Bij Binda
bedelde ik wel met vriendjes als hij

- arage- en automobielbedrijf op de Bierkade, aan de overkant het roenewegje, waar
ook de entrale van ed a at. oto medio jaren ’ 0. -

een affiche voor speedwayraces op
de baan in Rijswijk had opgehangen. Aan een hoekje geniet zaten
vrijkaartjes die wij natuurlijk wilden
bemachtigen, wat soms lukte.
Richting station had je op diezelfde
Stationsweg banketbakker Engelhard, de fotozaak Hafo, een kranten
distributiecentrum waar je ’s ochtends
op weg naar de kerk de strip uit de
Maasbode kon lezen, de sigarenwinkel van Knijff en op de hoek van de
Van Limburg Stirumstraat de slagerij
van Ger de Kroes. Tijdens de zondagse mis in de Sint Joseph kerk (Van
Limburg Stirumstraat) lieten de collectanten zich graag zien. Het waren
meestal winkeliers, zoals slager Jan
de Mol uit de Wagenstraat of, uit diezelfde straat, banketbakker Gordijn
die met een bijna onmerkbaar knikje
hun klanten begroetten. Pastoor Van
Baren was vaste klant bij kapper Van
der Arend, ook aan de Wagenstraat.
Als je op je beurt wachtte bij Ome
Cor en de pastoor kwam binnen, dan
ging de zielenherder voor, wat iedereen in die tijd doodnormaal vond.
Pal tegenover onze flat bevond
zich de ‘winkel’ van Tetteroo,
een afhaalfiliaal voor kranten- en
tijdschriftbezorgers waar de ‘dikke
Elsevier man’, over wie eerder in De
Oud Hagenaar is geschreven, ook
langskwam. Van Tetteroo kreeg ik
regelmatig een exemplaar van De
Voetbal Rolt, een voor die tijd mooi
uitgegeven magazine over voetbal.
In het smalle gedeelte zat ook de rijwielzaak van Jan Rijk, een voormalig
motorcoureur die na een race ongeluk

voor gehandicapte autobestuurders
handbediening ontwierp koppelen,
remmen en gasgeven met de handen
aan het stuur.
Kruidenier, bakker en slager (ik
herinner me ‘Henk de worstenmaker’
met zijn bakfiets ,,slagertje De Mol,
mevrouw’’) kwamen aan de deur. En
dan was er natuurlijk, zoals overal,
de nering op straat met ijsboer,
melkboer, groenteboer, lorrenboer,
schillenboer of scharensliep. De visboer riep naar mijn overtuiging met
schorre stem ‘rooie schol’ in plaats
van mooie schol. Misschien kwam
dat omdat die grote man een rossige
haardos had. Een forse handelaar
die voor de deur zaken deed, maakte
indruk omdat hij vanuit zijn kontzak
een tiet met geld trok. Het bleek Piet
Moeskops, de beroemde wielrenner.
Een feest was altijd de komst van de
ijscokar van de Ermi die concurrentie
kreeg van Jamin met z’n dubbeldikijsjes. Dichtbij, in de Koningstraat,
maakte de winkel van ‘Manus Van
Alles’ grote indruk. Een goudmijn
voor tweedehands boeken, tijdschriften en beeldromans: Tom Poes, Kapitein Rob, Eric de Noorman, Tekko
Taks, Kappie, Panda, Dick Bos, Lex
Brand, Tom Wels, de Moker en veel
meer. Wat zou ik daar nog eens graag
rond snuffelen, maar dat is helaas net
zo onmogelijk als het in de Van der
Duynstraat bekijken van ‘de andere
kant’. Van die aloude gevels resteert
slechts herinnering.

Rob Wiedenhoff

robertwiedenhoff hotmail.com
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
g

a

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

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

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

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

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

met ulius asgeld
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In een van de vorige afleveringen van
- Wat is dat en mes deze krant deed ik de regels van ‘de
zieke soldaat’ uit de doeken. Bij deze
En dan het uiterst
act, die op kinderpartijtjes werd uitge- Honkbalknuppel,
curieuze spel ‘Wat is
voerd, was het heerlijk schrikken als je bepaald ges hikt als
houten been. dat? Een mes!’ Dit spel
ineens gewaar werd, dat de zieke solwerd, uitsluitend op
daat, na uitgebreid ondervraagd te zijn
hoogtijdagen, een halve eeuw lang gespeeld
geweest over zijn eetgewoontes, plotsklaps
door mijn voltallige familie. Bij voorkeur aan
vanonder de dekens vandaan sprong waarbij
tafel in een sjiek restaurant, tussen de gangen
bleek dat hij de hele tijd met z’n hoofd aan
door. Vereist zijn minstens zes personen.
het voeteneind had gelegen. Een trouwe lezer
Maar hoe meer hoe liever. De deelnemers
maakte me attent op een variant van ‘de zieke
worden hier even voor het gemak A tot en
soldaat’. Bij ‘de gewonde soldaat’, zo vertelde
met Z genoemd. A pakt een mes en biedt het
hij, was het geen schrikken maar griezelen.
B aan. ‘Wat is dat’, vraagt B? ‘Een mes’, zegt
Het ging zo: een der jeugdige feestgangers
A! B knikt begrijpend en geeft het mes door
werd in de gang geblinddoekt en kreeg, zodra
aan C. C vraagt aan B: ‘Wat is dat?’ B is het
hij de kamer weer binnenging, te horen dat er
kennelijk vergeten, draait zijn hoofd om naar
A en vraagt: ‘Wat is dat?’ A zegt tegen B: ‘Een
mes!’ B draait z’n hoofd naar C en zegt: ‘Een
mes!’ Nadat C begrijpend heeft geknikt geeft
C het mes aan D en D vraagt: ‘Wat is dat?’ C
is het vergeten en vraagt aan B: ‘Wat is dat?’
B aan A: ‘Wat is dat?’ A: ‘Een mes!’ B aan C:
‘Een mes! C aan D: ‘Een mes!’ Enzovoort.
Steeds helemaal heen en helemaal terug.
- Men doet dit beter met een handgebaar. Inclusief traditionele en ter plaatse verzonnen
mimiek. Totdat Z het mes krijgt en vraagt:
een gewonde soldaat op de divan lag. Vreselijk
‘Wat is dat?’, en via tot en met A tot en met
gewond. Hij was, om het maar eens onomweer antwoord krijgt.
wonden te zeggen, op sterven na dood. Wat
hij had? Ja. Dat moest je maar eens voelen.
Een houten been bijvoorbeeld. En dan werd de
T
geblinddoekte een houten paaltje voorgehouHet tweede bedrijf gaat precies zo. Het mes
den met het verzoek er maar eens uitgebreid
wordt opnieuw doorgegeven. Maar dan nu
aan te voelen. En of je ook maar even in z’n
met de vraag: ‘Wat is er mee gebeurd?’ Het
buik wilde voelen. Die lag namelijk helemaal
antwoord luidt nu: ‘Ssssst’ met de vinger op
open als gevolg van een granaatscherf. Als je
de lippen. Het derde en laatste bedrijf bestaat
dan, na lang aarzelen
uit de vraag: ‘Is-ie
- en open oog. je handen voorzichtig
al dood?’ en het antuitstak, voelde je z’n
woord: ‘Kggg’ met een
darmen uit z’n buik
snijdend gebaar van de
steken. Dat het in
hand langs de keel. Bij
werkelijkheid opgeelkaar neemt het spel
warmde saucijsjes
met tien deelnemers
met jus waren kwam - ’n darmen
ruim een kwartier in
lagen heleniet bij je op. En, o
beslag. Obers, die denmaal open.. ja. Z’n oog! Dat was
ken alles al te hebben
de gewonde soldaat
meegemaakt, kijken
kwijtgeraakt tijdens een verschrikkelijke veldraar op maar zijn doorgaans bereid de volgenslag waarin met bajonetten werd gezwaaid.
de gang wat later op te dienen als het spel nog
Eerst moest de geblinddoekte maar eens aan
in volle gang is. Andere restaurantbezoekers
het goeie oog van de soldaat voelen. Dat
willen trouwens ook nog wel eens vreemd opwerd dan door een feestganger met de nodige
kijken of naar hun voorhoofd wijzen. Zeker als
omzichtigheid aangeboden en mocht zachtjes
het spel uitsluitend door volwassenen wordt
worden betast. En daarna, als contrast, de lege
gespeeld. Onder de deelnemers zelf zijn het
oogkas. Een klein, glazen potje met wat apslechts de ijskonijnen die tijdens het spel op
pelstroop volstond in dat geval.
enig moment niet in de slappe lach vervallen.
De kunst was, de spanning zo op te bouwen,
Kent u dit spel? Of iemand die het wel eens
dat het voor de geblinddoekte zo gruwelijk
heeft gespeeld? Of iets soortgelijks?
werd dat hij niet meer durfde. Of ging huilen.
Mail dat dan onverwijld aan:
Dat was nog het leukste.
uliu . a geld deoud hagenaar.nl
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De lge ene b n an u en an Dagen er
ge rgani eer ia a elingen en een lan eli
be tuur. elingen Den Haag en che eningen
aren ana het begin in 19 5 eer tri baar
betr en bi e b n . Het ecretariaat an e
lan eli e rgani atie er al ri nel ge e tig
in Den Haag
e H e a e. Daar a
e re actie an het lan eli e e elingenbla
ge e tig .
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Den Haag
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Voor het najaar, kerst en nieuwjaar hebben wij nog een aantrekkelijke,
sfeervolle en voortreffelijk verzorgde cruises met ons eigen riviercruiseschip
M.P.S. Brillant

Relatiebemiddeling voor singles van 40 tot 85 jaar!

Een goede klik strijkt alle twijfels glad!
Leeftijd en afstand doen er ineens niet meer toe als er sprake is van de juiste
chemie. De kunst is om die match te vinden.
Samen wat wandelen, een keer uit eten, of gewoon fijn samen op de bank.
Dit zijn toch dingen die iedereen graag wil. Na de zomermaanden
worden de meeste singles extra geconfronteerd met
het alleen zijn. Spontaan iemand ontmoeten,wachten op het
toeval of neemt u het heft in eigen hand?
Dan is het nu een goed moment
om een specialist op dit gebied in
de arm te nemen. Bij 40PlusRelatie
ontmoet u gelijkgestemde singles,
ongebonden en serieus op zoek
naar een relatie. Kortom iemand
om samen mee verder te gaan.

De . . . rillant is n van de intiemste en
et door assagiers gekozen gezelligste
cr isesc i voor riviercr ises in ederland.
De verzorging is ‘vorstelijk’, de ambiance
‘waardig en gezellig’.

Ba r e n S
Diverse verrassend geprijsde cruises:
alon M.P
.S. Brilla
18 sept. 8 dg. ee ndcr ise 538 00
nt
25 sept. 8 dg. Rijncr ise n r R des ei
538 00
02 okt. 8 dg. Noord-Neder nd n r e e 538 00
09 okt. 8 dg. Rijncr ise n r R des ei
98 00
30 okt. 8 dg. Rijn en oe e cr ise n r oc e
399 00
17 dec.
dg. er de sse n r ickens estijn in e enter 225 00
20 dec. 8 dg. erstcr ise o er de Rijn n r
in 598 00
28 dec. 7 dg. Nie j rscr ise o er de Rijn n r
in 525 00
Prijzen per persoon en vanaf

Els Hazelhof

Waarom 40PlusRelatie?
o Groot bestand singles tussen 40 en 85 jaar
o Persoonlijke bemiddeling/coaching
o Kantoren door heel Nederland
o Huisbezoek indien gewenst
o Keurmerk van de BER
o Discrete werkwijze

Voor meer informatie kunt u mij bellen of op onze website kijken.

e tie
e tie
e tie

e
e
e

INFORMATIE & RESERVERINGEN
 055 - 5059500 • www.BTRreizen.nl • SBS 6 Traveltekst 531

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

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

n ille sen
is terug

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

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

e orgadre
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

actuuradre

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:

Betaling:

Woonplaats:
E-mail:
overmaking

Het afgelopen jaar hebben veel leden naar hem gevraagd. Ze wilden contact met hem hebben
omdat er in hun situatie zaken veranderd waren en die aanpassing vroegen van hun wensen ingeval
van overlijden.

Daarom zijn we gelukkig met de beslissing van Ton. Ton werkt op afspraak basis. Leden die dat
willen en vragen hebben over hun begrafenis of crematie of over de kosten en begeleiding bij de
uitvaart kunnen hem bellen.

Straat en huisnr.:
Telefoon:

D

Ton is na zijn afscheid het werk gaan missen. De gesprekken met leden en het advies dat hij hun
kon geven gaven veel voldoening en gezelligheid. Wij hebben uit alle reacties die we ontvingen
heel vaak gezien dat onze leden als ze contact of advies met De Volharding wilden hebben naar
Ton vroegen.

Woonplaats:

Postcode:

D

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ot u

en aag

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 7 september 2010

pagina

www.cipo.org
we site oor

D

I O

NIEUWS

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

ostbus

Den Haag

A TUEE
W

A

D

i ndere il en l ei er a
D
O
Stichting De Ooievaart, bekend van de Haagse
Rondvaarten, heeft weer een goed seizoen
achter de rug. En de Ooievaart groeit nog
steeds! Alle records die dit jaar te breken
vielen, zijn ook gebroken!
Na de succesvolle introductie van onze
nieuwe, groene rondvaartboten verwachten
we dat de groei ook volgend jaar doorgaat.
Daarom is uitbreiding van ons team hoogst
noodzakelijk.
Wij kunnen nieuwe, enthousiaste gidsen en
ook schippers goed gebruiken.
Wij zijn op zoek naar mensen die
- interesse hebben in het verleden, heden en
toekomst van onze stad,
- het leuk vinden om als gids hun passie
daarvoor met publiek te delen,
- in teamverband (gids en schipper) met een
groep passagiers om kunnen gaan
- daar minimaal 3 dagdelen per week aan kunnen besteden.
en ook naar mensen die
- graag met onze schepen willen varen
Wij bieden
- nieuwe gidsen een gedegen training gedurende de wintermaanden
- een geweldig podium op een van onze
rondvaartboten
- nieuwe schippers na het behalen van vaarbewijs 1 en/of 2 een interne
praktijkopleiding op onze grachten.
- graag met onze schepen willen varen
- in staat zijn zelfstandig vaartechnische
problemen op te lossen
- zo nodig weten te handelen in onvoorziene
situaties
en niet te vergeten
- prettige omgang met een vijftigtal enthousiaste collega-vrijwilligers
W

Vrijdag 17 september bent u tussen 11.00 uur
en 15.00 uur welkom in ons Havenkantoor,
Bierkade 1 B voor een vrijblijvend gesprek!
Meer informatie over de Ooievaart kan men
vinden op www.ooievaart.nl
Contact opnemen kan ook per mail:
info ooievaart.nl of telefoon 070 4451 69
(menukeuze 2)

D
W

A

D

Op dinsdag 21 september wordt in
de hele wereld aandacht gevraagd
voor de ziekte van Alzheimer en
andere vormen van dementie. Ook
in Nederland, waar meer dan 200.00
mensen eraan lijden. Dit jaar staat er
onder andere een bijzondere film op
het programma: ‘Verdwaald in het
Geheugenpaleis’.

Anita, Louise en Alice.
Ze klampen zich vast aan de dagelijkse, herkenbare routine. Toch
beseffen ze ook dat hun helderheid
achteruitgaat. En dat ze op termijn
onvermijdelijk afscheid zullen nemen
van hun laatste beetje identiteit.
Hun (zelf)bewustzijn brokkelt af, de
afwezigheid wint het langzaam van
de helderheid.

‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’
is de eerste film over leven met
dementie die is gemaakt vanuit het
perspectief van mensen die deze
ziekte zelf hebben. De documentaire
van Klara van Es volgt een jaar lang
drie vrouwen met de ziekte van Alzheimer, Anita, Louise en Alice. Zij
verblijven op een kleine, bijzondere
afdeling in een verzorgingstehuis.
In het begin van de film bevindt de
ziekte zich bij hen in de eerste fase.
Ze kunnen nog zelfstandig eenvoudige dagelijkse bezigheden uitvoeren.
Helderheid, vergetelheid en afwezigheid wisselen elkaar voortdurend af.
Een falend geheugen betekent ook
helemaal niet dat de zintuigen het
laten afweten of emoties verdwijnen.
Integendeel. Daardoor is het lang niet
altijd pais en vree in de wereld van

Uiteindelijk komen Anita, Louise
en Alice op een gesloten afdeling te
wonen. Ze zijn volledig afhankelijk,
ook al doen ze er alles aan om dit te
voorkomen. Tegen het einde van de
film is niets nog zoals het was. En
toch: toch is ‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’ geen treurige film! Het
is wel een confronterende rolprent,
maar ook n met humor en hoop.

Op woensdag september (19.00
uur) is de film te zien in het Filmhuis
in Den Haag (Spui 191), gevolgd
door een gesprek en debat onder
leiding van Duco Hoogland, politicoloog. Hij spreekt met onder meer
Klara van Es en Gea Broekema,
directeur/bestuurder van Alzheimer
Nederland, over leven met dementie

- eheugenpaleis -

in Nederland. Hoe is de zorg georganiseerd? Wordt voldoende rekening
gehouden met de snelle toename van
het aantal patiënten? Welke maatregelen zijn nodig om deze toename op
te vangen?
S
A
N
Op 21 september, Wereld Alzheimer
Dag, vinden voorstellingen plaats
in Path Den Haag (Buitenhof 20)
en MustSee Delft (Vesteplein 5).
Een gedeelte van de opbrengst gaat
naar Alzheimer Nederland, voor een
grootschalig, vierjarig onderzoek naar
dementie op jonge leeftijd aan het
VU Medisch Centrum in Amsterdam.
Kaarten zijn te koop via
www.pathe.nl/buitenhof en
www.mustsee.nl/delft, maar natuurlijk ook aan de kassa’s van de
bioscopen.

E
Op dinsdag 14 september gaat
tevens het seizoen 2010-2011 van
het Alzheimer Caf Den Haag van
start. Het Alzheimer Caf is een
maandelijkse bijeenkomst (elke
tweede dinsdag) voor mensen met
dementie, hun naasten, betrokkenen
of ge nteresseerden. U kunt er in een
gemoedelijke sfeer ervaringen over
dementie uitwisselen, vragen stellen
en deskundigen beluisteren. Tijdens
deze eerste bijeenkomst gaat het over
vergeetachtigheid versus dementie,
de gevolgen van de verschillende
vormen van dementie voor het geheugen en de diagnose. Iedereen is
van harte welkom in Het Nutshuis,
Riviervismarkt 5, 19.30-21.30 uur
(deur open 19.00 uur), de toegang is
gratis. Meer informatie: CIPO, tel.
(070) 364 3 1 of kijk op
www.cipo.org.

A
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Speciaal voor mensen met een visuele
beperking, georganiseerd door Visio
Revalidatie Advies. Hoe heet de
straat waar ik loop? Wat is de naam
van de volgende zijstraat? Wat is er in
de omgeving te vinden? Het komt ter
sprake tijdens deze informatiemiddag
over navigatiehulpmiddelen. Informatie of aanmelden: Visio Revalidatie
Advies Den Haag, Antoinette Kroes, tel.
(0 ) 5 5 92 00, of e-mail
denhaag visio.org.
W

5
W

Elke woensdagmiddag kunt u actief
bezig zijn bij Saffier. In de recreatiezaal van Swaenehove kunt u koersbal
spelen of op de Wii-computer. Een keer
proberen kan voor € 6,- (€ 5,- met een
Zeker Thuis-abonnement, en inclusief
een kopje koffie of thee). Bent u daarna
enthousiast, dan kunt u een strippenkaart voor 10 keer kopen voor € 55,- (€

45,- met een Zeker Thuis-abonnement).
Kom naar Swaenehove, Heiloostraat
296, of bel het Servicebureau van Saffier, tel. 0 00-723 34 37.

T
Het project Leef-Tijd, van Respect
Zorggroep Scheveningen en Welzijn
Scheveningen, stond afgelopen zomer
in het teken van de ontmoeting tussen
verschillende generaties. Die deden mee
aan allerlei workshops op het gebied
van muziek, dans, poëzie en fotografie.
Het succesvolle project wordt afgesloten met een spetterende voorstelling vol
dans, zang, muziek en presentaties in
het Circustheater. Aanvang 19.00 uur
(zaal open 1 .30 uur), entree slechts €
5,- inclusief twee consumptiebonnen.
Kaarten zijn te koop bij:
Trefpunt, Tesselsestraat 71 Kalhuis,
Badhuisstraat 177 Henri Couv ehuis,
Prins Mauritslaan 49 Deo Gratias, Badhuisweg 115 Bosch Duin,
Scheveningseweg 76 Het Uiterjoon,
Vissershavenstraat 277.

De Vrijwilligers Centrale Escamp houdt zich bezig met het plaatsen van vrijwilligers
bij projecten, welzijnsinstellingen en andere organisaties. Belangrijk daarbij is het
maken van een ‘match’: wie past bij welk werk, en andersom. Kortom, inschatten
waar iemand sterk in is en wat hem of haar ‘ligt’. De VCE zoekt iemand die daar
wel raad mee weet. Liefst is dat een 55-plusser, dus een man of vrouw met ervaring,
die behulpzaam is, zich kan inleven in anderen en goed kan communiceren. Bent u
degene die de wijkbewoners van Escamp twee ochtenden per week komt helpen op
weg naar een passende vrijwilligersfunctie? U kunt zelf rekenen op afwisselend werk
in een open werksfeer, een reiskostenvergoeding, ontwikkelingsmogelijkheden en ook
nog eens leuke collega’s! Interesse? Bel (070) 359 0 16 (maandag t/m vrijdag, 9.0012.30 uur) of mail naar vrijwilligerscentrale stichtingmooi.nl.

RAA ET I O
D
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Als u naar het ziekenhuis moet of op een andere manier tijdelijk ‘uitgeschakeld’
bent, kunt u een beroep doen op een hondenuitlaatservice of een dierenverzorgingsbureau. Daarvan zijn er verschillende in Den Haag. Als u contact opneemt
met CIPO, zoeken we samen met u naar een bureau bij u in de buurt. Bel CIPO,
tel. 364 3 21, of kom langs in onze bezoekersruimte in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk).
Hebt u ook een vraag? Schrijf, bel of mail CIPO:
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag, tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.
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Huis ten

s , een aleis et een erleden

D
T
B
W
B
Z
B

Die geschiedenis begint met Amalia
van Solms, de vrouw van stadhouder
Frederik Hendrik, die in 1645 een stuk
grond in het Haagse Bos kocht. In
die toen nog afgelegen rimboe wilde
zij een (naar haar eigen maatstaven
simpel) buitenverblijf neerzetten, waar
zij ’s zomers wat kon bijkomen van
het hectische leven aan het hof. Haar
‘Huis in ’t Bosch’ werd ontworpen
door de bekende architect Pieter Post.
De bouw verkeerde nog in het beginstadium, toen Frederik Hendrik in
maart 1647 kwam te overlijden. Voor
zijn weduwe vormde dit verlies de
aanleiding om haar zomerverblijf aan
diens nagedachtenis te wijden.
O
Het centrale deel van het gebouw
werd een achtkantige zaal: de Oranjezaal. Wanden en plafond werden
conform Amalia’s wensen versierd
met afbeeldingen van het roemrijke
leven van Frederik Hendrik. In 1652
was Huis ten Bosch gereed voor
bewoning. Amalia van Solms bracht er
sindsdien, tot aan haar dood in 1675,
elke zomer door.

Het paleis kwam hierna in het bezit
van Amalia’s dochter, Albertine Agnes, die het tien jaar later overdeed aan
stadhouder Willem III. In 16 9 werd
die echter tot koning van Groot-Britannië uitgeroepen, en zat nadien meer
in Londen dan in Den Haag. Op Huis
ten Bosch kwam hij dus niet vaak.
Maar hij zorgde wel voor de aanleg
van een fraaie tuin in classicistische
stijl. Willem III, de koning-stadhouder,
stierf kinderloos in 1702. Huis ten
Bosch liet hij na aan zijn neef Johan
Willem Friso. Die heeft er wel eens
overnacht, maar nooit gewoond. Huis

- en in 1922 door de

ten Bosch kreeg pas in 1747 weer een
echte woonfunctie, toen stadhouder
Willem IV er zijn intrek nam. Hij en
zijn vrouw, de Engelse prinses Anna
van Hannover, beschouwden Huis
ten Bosch als hun lievelingswoning.
Om voor henzelf en de hofhouding
meer ruimte te creëren, zijn in hun tijd
aan het hoofdgebouw twee vleugels
toegevoegd. Voor de prinses, die tot de
anglicaanse kerk behoorde, kwam er
tevens een speciale bidkapel. Net als
de Franse koningen in Versailles hielden Willem IV en Anna van Hannover
in Huis ten Bosch ‘open tafel’. Dat
wil zeggen: een ieder kon er komen
kijken, hoe ze daar met hun gasten aan
het diner zaten. Lang heeft de stadhouder niet in het paleis gewoond hij
overleed er eind oktober 1751.

- De a hter- of tuin ijde van Huis ten Bos h, op een prentbriefkaart uit 1910. -

Wilhelmina van Pruisen, de veel wilskrachtiger vrouw van de stadhouder,
nam met die gang van zaken echter
geen genoegen. In juni 17 7 vertrok
zij naar Den Haag om daar een soort
staatsgreep tot stand te brengen. Om
het verrassingseffect te vergroten, was
haar komst geheim gehouden. Maar al
kort na haar vertrek uit Nijmegen werd

- Het rosarium van Huis ten Bos h, op een prentbriefkaart uit 1920 -

De regering van zijn zoon en opvolger,
erfstadhouder Willem V, maakte meer
diepte- dan hoogtepunten door. De
alsmaar heviger oplaaiende politieke
strijd tussen de ‘linkse’ Patriotten en
de ‘rechtse’ Prinsgezinden, dwong
hem er in 17 6 zelfs toe Den Haag
te verlaten, en zich met zijn gezin op
het Valkhof in Nijmegen te vestigen.

M gemaakte lu htfoto van Huis ten Bos h. -

het hier bekend, dat er op het (behalve
enkele bedienden na onbewoonde)
Huis ten Bosch zwezerik was besteld,
het lievelingskostje van de prinses.
Aangenomen mocht dus worden, dat
zij deze kant opkwam. Tegenmaatregelen werden snel genomen, de
prinses werd bij Goejanverwellesluis
onderschept, en weer naar Nijmegen
teruggestuurd. De koning van Pruisen
die deze belediging zijn zuster aangedaan niet nam, stelde vervolgens door
militair ingrijpen in Nederland orde
op zaken. Willem V en Wilhelmina
konden daarna terugkeren op Huis ten
Bosch, maar moesten dat paleis begin
1795 alweer verlaten, toen zij op de
vlucht sloegen voor de binnentrekkende legers van het republikeinse
Frankrijk. Zij hadden Huis ten Bosch
naar de mode van die dagen toen
net verfraaid met twee exotisch
ingerichte zalen: eentje in Japanse,
en eentje in Chinese stijl. Al hun
paleizen in Nederland werden door de
nieuwe bewindhebbers onteigend, en
de enorme kunstcollectie van de stad-

houder verdween als krijgsbuit naar
Parijs. Dat lot viel ook de olifanten
Hans en Parkie ten deel, die de voornaamste attractie hadden gevormd van
de menagerie, die de stadhouder er in
het park van Huis ten Bosch op na had
gehouden. Het paleis zelf werd eerst
als museum, daarna als opslagplaats,
en later zelfs als gevangenis gebruikt.
Een absoluut dieptepunt werd bereikt,
toen het gebouw nog weer later tot
een herberg werd ingericht, die in feite
een verkapt bordeel was. Buitenlandse
bezoekers spraken er schande van!
A
In 1 05 ruimden de meisjes van lichte
zeden en hun klantenkring het veld
voor Rutger Jan Schimmelpenninck,
het kortstondig nieuwe hoofd van
staat. Hij en zijn gezin maakten in
1 06 als bewoners van Huis ten Bosch
plaats voor Lodewijk Bonaparte, een
jongere broer van keizer Napoleon.
Lodewijk heeft in zijn vier regeringsjaren hier getracht om in zijn eigen
woorden een ‘goed konijn’ voor ons
volk te zijn. Zijn vrouw, Hortense de
Beauharnais, had echter een gloeiende
hekel aan Holland en aan Huis ten
Bosch in het bijzonder. Op zich niet
verwonderlijk. Want zij vergoot er
veel tranen nadat haar oudste zoontje
daar, begin mei 1 07, stierf aan de
kroep.
In 1 13, na de val van Napoleon, werd
de Nederlandse onafhankelijkheid
hersteld en de Oranjes uit ballingschap
teruggeroepen. De zoon van de laatste
stadhouder (die in 1 06 overleed),
werd als Willem I tot koning uitgeroepen en regeerde tot 1 40. Huis
ten Bosch was een van diens meest
geliefde verblijven. En dat is wel
verklaarbaar, want hij werd er in 1772
geboren en bracht er het grootste deel
van zijn jeugd door. Willem I stelde
een groot deel van het omringende
park voor publiek open, en legde daar
rond 1 20 ook een aantal vijverpartijen aan. Op n van die vijvers

deed zijn verre nakomeling, Willem
Alexander, bijna twee eeuwen later
op de schaats zijn huwelijksaanzoek
aan M xima.

- en bijgebouw bij Huis ten Bos h,
op een foto uit 1915 -

Bij de koningen Willem II en Willem
III waren als zomerverblijf de paleizen
Soestdijk en Het Loo meer in trek.
Huis ten Bosch kreeg daarom pas weer
echt een woonfunctie, toen koningin
Sophie er haar intrek nam. Zij en haar
man, koning Willem III, hadden een
rampzalig slechte verhouding. En
hoewel er van een formele scheiding
geen sprake was, vanaf 1 55 gingen
zij elk hun eigen weg. Zij bracht
voortaan de zomers door op Huis ten
Bosch, hij op Het Loo. Voor koningin
Sophie was het eerst nog wel even
wennen. Aan een vriendin schreef zij
in die dagen: Ik zal Het Loo missen,
daar is het gezonder, vrijer. Maar Huis
ten Bosch is mooi en origineel men

kan nu eenmaal niet
alles hebben. Zij raakte
echter al snel gehecht
aan haar nieuwe onderkomen, en ontving er in
de loop der tijd een stoet
van prominenten. Onder
hen neemt het Amerikaanse medium Daniel Home
een nogal aparte plaats in. Hij
liet tijdens zijn bezoeken aan het
paleis de tafel dansen , en zocht
ook op andere manieren spiritueel contact met Sophies (jong overleden) zoontje
Maurits. Koningin Sophie was ooit voorspeld, dat
zij zou sterven in een groen vertrek . Die voorspelling is uitgekomen. Toen zij begin juli 1 77 in
Huis ten Bosch overleed, was het in een kamer van
die kleur.
Willem III, inmiddels een man van in de zestig,
toonde geen rouw die hij niet voelde. Hij hertrouwde reeds in 1 79 met de veel jongere Emma van
Waldeck-Pyrmont. De zoons uit zijn eerste huwelijk overleden v r 1 90, het jaar waarin Willem
III zelf stierf. Zodoende werd de dochter van zijn
tweede vrouw koningin. Dat meisje, Wilhelmina,
was toen nog maar tien. Daarom werd haar moeder
Emma tot regentes benoemd. Emma is dat tot 1 9
geweest, het jaar waarin Wilhelmina meerderjarig
werd. Moeder en dochter verbleven in deze jaren ’s
zomers bij voorkeur op paleis Soestdijk. Huis ten
Bosch werd in die dagen slechts bewoond door wat
hofpersoneel. Een groot aantal vertrekken was dan
ook voor gebruik afgesloten. In 1 99 werden de
stofhoezen echter even verwijderd. In dat jaar werd
het paleis tijdelijk gebruikt als vergaderruimte door
de delegaties, die deelnamen aan de eerste Haagse
vredesconferentie.
R
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914
dwong koningin Wilhelmina tot een permanente
aanwezigheid in Den Haag. De zomermaanden
bracht zij met man en dochter vrijwel steeds door
op Huis ten Bosch. Voor de kleine prinses Juliana
en drie leeftijdsgenootjes is daar toen een speciaal
klaslokaal ingericht. Voor Wilhelmina, die graag
schilderde, kwam er een eigen atelier. Ook in mei
1940, toen de Duitsers ons land binnenvielen,
verbleef zij op Huis ten Bosch. Haar schoonzoon,
prins Bernhard, stond er op het paleisdak hij
heeft het later meermalen verteld te schieten op
de overkomende vijandelijke vliegtuigen.
Een paar jaar na de bevrijding, in 194 , deed Wilhelmina afstand van de troon, en werd haar dochter
Juliana koningin. Juist in datzelfde jaar brandde

‘Van 0 tot 23’ terug op TV West
De veelbekeken televisieserie ‘Van 0 tot 23’ krijgt een vervolg. Het programma over opvoeden en opgroeien is vanaf dinsdag 7 september weer wekelijks te zien op TV West.

- Het
standbeeld van
rederik Hendrik
bij de vooringang van
Huis ten Bos h, op een
foto uit 1910 -

paleis Noordeinde grotendeels uit. Als Juliana naar
Den Haag kwam want ze bleef met haar gezin
op paleis Soestdijk wonen was Huis ten Bosch
dan ook haar onderkomen. Het paleis onderging in
die tijd een grondige renovatie. Modern sanitair,
eigentijdse keukens en een centraal verwarmingssysteem vervingen de sterk verouderde voorzieningen. Ook het tijdens de oorlogsjaren erg
gehavende park kreeg een grote opknapbeurt. De
oude Oranjezaal, tot stand gekomen naar de ideeën
van Amalia van Solms, werd onder Juliana weer in

In ‘Van 0 tot 23’ onmoet presentatrice Jamaine van der
Vegt kinderen en ouders die te maken hebben met
vragen en problemen over opvoeden en opgroeien.
Wat moet je doen als je kind vaak boos of verdrietig is? Of als blijkt dat je kind spijbelt? En wat doe je
als je ouders gaan scheiden? Jamaine laat de kijker
kennismaken met bijzondere mensen, verrassende
invalshoeken en opvoedtips.

Gloednieuw

De eerste serie werd goed bekeken. Reden voor de omroep om door te gaan met ‘Van 0 tot
23’. Er zijn daarbij nog genoeg actuele onderwerpen die in eerste serie nog niet behandeld
zijn. Daarom zijn er vanaf 7 september dertien gloednieuwe afleveringen te zien. Ook deze
tweede serie is gemaakt in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland.
‘Van 0 tot 23’ is vanaf dinsdag 7 september wekelijks te zien om 17.30 uur, 19.30 uur en vervolgens elk uur op TV West.
Op Westonline.nl zijn deze en eerdere afleveringen van ‘Van 0 tot 23’ terug te zien. Op de
website van Omroep West en op www.van0tot23.com is ook meer achtergrondinformatie bij
het programma te vinden.

Kek is terug van vakantie
Paul van Berkel en Tialda Bottema zijn terug van vakantie. En
dat is precies op tijd voor een nieuw seizoen van Kek, het
programma over kunst, cultuur en uitgaan in de regio.

- De oprijlaan van Huis ten Bos h, op een
prentbriefkaart uit 1965 -

gebruik genomen voor representatieve ontvangsten. In 1967 vond daar het bruiloftsdiner van
prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven plaats,
en iets later in datzelfde jaar het doopmaal voor
prins Willem Alexander. In 19 1 gingen koningin
Beatrix, prins Claus en hun drie zonen in Huis ten
Bosch wonen. En daarmee deed de moderne tijd
zijn intrede in het paleis. Zo moest de koningin
haar jongens in die jaren meer dan eens vragen
of de muziek wat zachter kon, omdat zij nog zat
te werken. Helaas begon de gezondheid van Prins
Claus al kort na de verhuizing slechter te worden.
In de laatste jaren van zijn leven nam zijn lichamelijke aftakeling sterk toe. Op n van de laatste
foto’s die er van hem genomen is kort voor zijn
overlijden, begin oktober 2002 zit hij in de tuin
van Huis ten Bosch in een rolstoel. Acht jaar eerder had een Afrikaanse kennis, die de prins er toen
een bezoek bracht, bewonderend opgemerkt: U
woont hier prachtig! Ja! had Claus geantwoord.
Maar ik vind het bij u tien keer zo gezellig!

Alle tips die je nodig hebt om erop uit te gaan, komen elke
donderdagavond langs in Kek op TV West. Presentatoren
Paul en Tialda bezoeken wekelijks de leukste voorstellingen,
evenementen, concerten en exposities in de regio. Artiesten
geven exclusieve voorproefjes op hun shows. Kek laat ook
zien welke films gaan draaien in de bioscoop en geeft tips
voor bijzondere restaurants.
En dat alles onder het motto: je gaat pas uit als je KeK hebt gezien! En dat kan gelukkig weer.
Want Kek vanaf 9 september weer elke donderdag te zien op TV West.

Elke werkdag: TV West Ochtendnieuws
Steeds meer Hagenaars beginnen de dag goed met het Ochtendnieuws. TV West brengt van
maandag tot vrijdag tussen 7.00 uur en 9.00 uur het laatste nieuws, actuele verkeersinformatie en de weersverwachting voor de regio in een kort nieuwsbulletin, dat wordt uitgezonden
direct na het landelijke NOS-journaal.
TV West Ochtendnieuws is er elke maandag t/m vrijdag vanaf zeven uur.

Deze week:
woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westdoc
Verkeersjournaal
donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Kek
Verkeer en Meer
vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

zaterdag vanaf 18.00 uur
TV West Sport op Zaterdag
Nieuwsweek
zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op Zondag
Verkeersjournaal

,

Karijne Wagemans

karijne.wagemans hotmail.com

- S haatswedstrijden voor grenadiers, in 19

op de vijver van Huis ten Bos h -

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

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

,

,

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Waterwegen
Verkeersjournaal

Deze week:

,

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

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

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
10-12 u Klassiek op West
12-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West (hh)

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl
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SPECSAVERS NAALDWIJK: WAAR VOOR JE GELD!
Minstens zo goed en meestal veel voordeliger. Het klinkt mooi als Specsavers dat zegt, maar moet u dat nou geloven? In dit artikel leest u hoe het zit. Hoe Specsavers de kwaliteit van haar glazen, haar
monturen en haar mensen zo hoog kan houden. Én waarom u daar niet meer voor betaalt.

Kwaliteit van de monturen
Vanuit Engeland stropen inkopers en

designers de markt af op zoek naar een
zo divers mogelijk assortiment monturen. Van klassiek tot high fasion en
zelfs ultralight randloos en titanium.
Hoogwaardig titanium, want alleen
deze monturen worden goedgekeurd
door onze strenge keurmeesters.

Kwaliteit van de medewerkers
Met ogen en oren moet je uiterst
voorzichtig omgaan. Daarom mogen
bij Specsavers alleen minimaal MBOgediplomeerde opticiens uw ogen
meten. En alleen minimaal MBO-gediplomeerde audiciens uw oren testen. In mei 2008 heeft Specsavers
samen met ruim 40.000 Nederlanders er bij de regering op aangedrongen het beroep opticien wettelijk te
reguleren. Zij vinden dat iemand zich

alleen opticien mag noemen indien hij/
zij in het bezit is van het MBO-diploma
opticien. Nu is het zo dat uw bakker morgen ook uw opticien kan zijn!
En toch zo voordelig!
Hoe slaagt Specsavers er in om hoge
kwaliteit monturen en glazen te leveren tegen zulke voordelige prijzen?
Heel eenvoudig: meer dan 1.400
Specsavers-winkels over de hele
wereld kopen gezamenlijk rechtstreeks in bij de fabrikanten, zonder tussenkomst van groothandel. Dat drukt de prijzen enorm. Bij
Specsavers kunt u daarom vaak de
helft besparen! Zo komt het dat u
bij Specsavers al voor € 29 een complete bril met standaard PENTAX
enkelvoudige glazen kunt kopen.

uitgaan

VRAAG HET
DE OPTICIEN
Behnoush Kordestani
Opticien
Specsavers Naaldwijk

Henk van ‘t Hof
Opticien
Specsavers Naaldwijk

Behnoush Kordestani: “Het mooie van
Specsavers International is dat het
een familiebedrijf is. De oprichters
en eigenaren, Doug en Mary Perkins,
blijven continu streven naar een breed
assortiment stijlvolle, modieuze brillen
tegen een voor iedereen betaalbare
prijs. Het doel van Doug en Mary is
dan ook dat elke Specsavers vestiging
net zo betrouwbaar is als een
zelfstandige opticien, maar met
de enorme inkoopkracht van een
internationale onderneming, zodat
de kostenbesparing die dat oplevert
aan de klant wordt doorgegeven.
En hier kan ik mij heel goed in vinden.
Kwaliteit en service leveren tegen een
betaalbare prijs, wat is er mooier dan
dat aan je klanten te kunnen bieden?”

Behnoush wijst ook op het
Specsavers trainingscentrum in
Huizen en Amersfoort. “Daar gaan
onze medewerkers niet alleen
heen voor hun productkennis.
Ze kunnen er ook training krijgen
in bepaalde facetten van het
optiekvak. Glasadvies bijvoorbeeld.
Zo blijf je je ontwikkelen als je
bij Specsavers werkt.” En die
lage prijzen? “Wij berekenen ons
inkoopvoordeel rechtstreeks
door aan onze klanten, die zo
kunnen proﬁteren van kwalitatief
uitstekende produkten,
gefabriceerd in de beste fabrieken
over de hele wereld, tegen zeer
scherpe prijzen” Dat is Specsavers!

www.specsavers.nl

Kwaliteit van de glazen
Bij Specsavers krijgt u altijd PENTAX-glazen. PENTAX is een kwaliteitsmerk dat u
wellicht ook kent van de fotocamera’s.
Het Japanse bedrijf is onder meer uitvinder van de superontspiegeling. Het
hoofdkantoor van Specsavers zit in Engeland, waar ook de keurmeesters zitten
om de kwaliteit van de glazen te waarborgen. Standaard enkelvoudige Pentax
glazen zijn bij Specsavers gratis bij aankoop van een montuur. Zelfs voor een
prisma of cilinder betaalt u niets extra’s.
En voor de duidelijkheid is de prijs altijd
per twee glazen, ook bij varifocale glazen. Goed om te weten als u ook bij
een andere opticien binnenloopt…

zakenlunch

2

1

VOOR DE
PRIJS VAN

BIJ EEN MONTUUR VANAF €99

UW VESTIGING! Specsavers Naaldwijk De Tuinen 52 (naast Dolcis) 0174 622 220
Dit aanbod geldt voor één persoon bij aankoop van een montuur v.a. €99.
Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met
andere aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
© 2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Verona
Mooi Senioren bankstel leverbaar in diverse
maten. Bankstel is gestoffeerd op interieurvering
en in elke gewenste stof leverbaar.
Bankstel als 2.5 zits
+ fauteuil + hoge fauteuil

€ 3990.-

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

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
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

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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Onder de AWBZ vallen grotendeels de
verpleging, verzorging en begeleiding
van chronisch zieken en gehandicapten, thuis en in een zogenoemde
AWBZ-instelling. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die
door de gemeenten wordt uitgevoerd,
zorgt onder meer voor huishoudelijke
hulp, vervoer en hulpmiddelen om
chronisch zieken en (licht) gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen laten functioneren.
Zoals gesteld, AWBZ en WMO zijn
prachtige voorzieningen. Maar er
kleven ook nadelen aan het hiermee
verbonden PGB: de mogelijkheid om
ermee te gaan ‘sjoemelen’. Er is namelijk een behoorlijk grijs gebied waarbij
de mensen de mogelijkheid krijgen van
‘oneigenlijk gebruik’ dat soms zelfs
kan uitmonden in regelrecht misbruik
of fraude. Het vervelende daarvan is
dat mensen die h l terecht het PGB
krijgen om eigen hulp in te huren ook
daarop worden beoordeeld.
Over de ‘sjoemelmogelijkheden’ met
het PGB is het laatste woord nog lang
niet gezegd. Onderzoekers (hoogleraren, kranten en betrokkenen) zijn het
vaak eens met de stelling dat het PGB
nogal misbruikgevoelig is. Echter,
zoals indertijd ook met de WAO,

niemand is in staat in statistieken
oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude
handen en voeten te geven. Eenvoudigweg doordat deze zaken meestal heel
moeilijk aan te tonen zijn.
Ook wij kunnen geen representatieve cijfers tonen. Wel kunnen we op
microgebied een aantal voorbeelden
aandragen dankzij (roddels van?) de
lezers of uit eigen ervaringen.
Het ‘grijze gebied’ tussen gebruikelijke
‘gratis’ mantelzorg en betaalde hulp
zien wij vooral als budgethouders van
een PGB partners, kinderen en goede
kennissen inschakelen voor persoonlijke verzorgingsbegeleiding en huishoudelijke hulp. Als het om verpleging
(medische kwesties) gaat, zal men in
het algemeen al gauw een beroep doen
op beroepskrachten en ligt ‘sjoemelen’
niet zo voor de hand.
We kunnen u n zaak uit het grijze
gebied aandragen. Een vrouw - zonder
verder inkomen - krijgt het PGBbudget door haar (mannelijke) partner
toegewezen vanwege allerlei soorten
hulp die zij zelf levert. Zij moet deze
inkomsten opgeven aan de Belastingdienst, maar doordat zij geen andere
inkomsten heeft zit zij nauwelijks in de
eerste (lage) belastingschijf.
Wat doet zij? Zij laat haar oudere
kinderen, die wel een eigen inkomen
hebben, het werk en veel van de bege-

leiding doen en betaalt hen daarvoor
(met haar lage belastingtarief) contant
uit (een ouderwets ‘centje’ voor de
kinderen). Uiteraard zwart! Deze oneigenlijke vorm van belastingontduiking
is vrijwel onmogelijk aan te tonen. De
kinderen, al zittend door inkomsten
uit arbeid in een hoger belastingtarief, hadden de beloning voor hun
werkzaamheden moeten opgeven en de
betreffende vrouw had minder moeten
krijgen.
B
Daarnaast komt er heel wat voor kijken
om een indicatie voor het PGB te
krijgen. Budgethouders moeten zich
achteraf voor de uren die zijn ingehuurd ook verantwoorden.
De controle op indicatieveranderingen
en de urenverantwoording is nogal
gering. We snappen natuurlijk ook wel
dat je niet achter elk budget een controleur kunt zetten. De bureaucratie bij de
uitvoering van het PGB (en de AWBZ
en WMO) is toch al heel groot door de
vele ambtenaren en medewerkers van
instellingen die erbij zijn betrokken.
Echter een hoog PGB is vaak gegeven
aan de hand van de vervelendste situatie na opname in een ziekenhuis. De
budgethouder geeft na een halfjaar of
jaar op dat de situatie niet is veranderd
en houdt dan leuk voor hem of haar -

het (te?) ‘hoge budget’.
Er zijn bij ons budgethouders bekend
die al vele jaren opgeven dat er niks is
veranderd en dat de partner, kennissen of de kinderen nog steeds allerlei
persoonlijke begeleiding en verzorging
doen, inclusief huishoudelijke hulp
uit de WMO. Het zorgkantoor en de
gemeente accepteren dit zonder meer.
Terwijl de budgethouder steeds meer
zelf kan doen en men zich kan afvragen waar de grens ligt tussen gratis
mantelzorg en gehonoreerde hulp.
Wij hebben vragen uitstaan over de
mate van controle en eventuele correcties in de indicaties. Tot dusver zijn
daarop nog geen antwoorden gekomen.
Hoe kan het beter? We kunnen alleen
maar aandragen dat de regelgeving

strikter n eenvoudiger zou moeten.
Nadeel: de goeden moeten het met de
kwaden ontgelden.
De markt van het PGB (en die van
AWBZ en WMO) heeft ook tot gevolg
gehad dat allerlei soorten ‘zorgmakelaars’ zich (vaak via internet)
aanbieden om de ingewikkelde
kwesties voor mensen die zorg nodig
hebben uit te zoeken en de administratie bij te houden. Uiteraard allemaal
tegen een mooie provisie. Het is ook
moeilijk hierin het kaf van het koren te
scheiden.
Komt u in aanmerking voor het PGB,
word dan ook lid van de belangenvereniging Per Saldo. Voor meer informatie kijk op: www.pgb.nl

Z
Een Persoonsgebonden Budget kan behoorlijk oplopen. Een voorbeeld. Alleen
al voor het betalen van in totaal tien uur per week persoonlijke verzorging (zoals
helpen met douchen en wassen, aankleden, bij naar het toilet gaan, enz.) en begeleiding (zoals ondersteuning en regie) bedraagt het budget ruim 20.000 euro per jaar.
Daarvoor betaalt de budgethouder uiteraard een eigen bijdrage.
Bij een laag verzamelinkomen voor beide (oudere) partners, bijvoorbeeld 20.000
euro per jaar (voor 65-plussers is dat alleen AOW voor gehuwden plus een klein
aanvullend pensioen), bedraagt de eigen bijdrage circa 220 euro per jaar (afgerekend wordt per periode van vier weken) als krachten extern worden ingehuurd.
Heeft men samen bijvoorbeeld 35.000 euro aan verzamelinkomen, dan loopt de
eigen bijdrage hard op naar ruim 1625 euro op jaarbasis. Bij dit inkomen zijn wij
ervan uitgegaan dat de partner grotendeels wordt betaald uit het PGB voor de hulp
die men doet.
Voor mensen met een dergelijk verzamelinkomen blijft het nog steeds een koopje
voor de geboden hulp. De budgethouder moet wel de korting krijgen op grond van
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
U kunt op www.cak.nl uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw eigen
inkomen en benodigde uren hulp. Verdere informatie is ook te krijgen op: www.
cvz.nl

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

hertrouwen). Dat geldt dus ook voor de
overwaarde van de eigen woning.
Nogmaals: is de situatie wat anders,
raadpleeg dan een notaris of het maken
van een testament zin heeft. Als er
bijvoorbeeld andere voorwaarden aan
het samenlevingscontract zijn (zoals
bij echtgenoten huwelijksvoorwaarden) dan kan wellicht een testament
nodig zijn om aan de wensen van beide
partners te voldoen.

De zaak ligt vrij eenvoudig. Indien
uw moeder overlijdt, zijn volgens het
wettelijk erfrecht de kinderen van haar
de erfgenamen (u en uw broer dus!).
Voor uw overleden broer komen zijn
kinderen in de plaats. Dus niet uw
schoonzus.

leenstaande bijstandsuitkering. Laat
hem de zaak wel goed uitleggen bij de
sociale dienst in uw gemeente.

,

S
I

,

Z

,
Of u een testament moet laten opmaken, kunnen wij niet beoordelen. Dat
hangt van een heleboel andere factoren
af. Raadpleeg daarvoor een notaris.
In eerste instantie menen wij dat u en
uw partner zich geen zorgen hoeven te
maken. Als het wettelijk erfrecht van
toepassing is, krijgen de (eigen) kinderen een vordering op de langstlevende
partner die pas wordt uitbetaald als
de langstlevende is overleden (of bij

Geen. De Wet werk en bijstand is
inderdaad gebaseerd op het voeren van
een gezamenlijke huishouding, maar
voor bloedverwanten in de eerste graad
(ouder-kind) wordt een uitzondering
gemaakt. Uw zoon krijgt dus de al-

,
,

,
,

U moet gewoon een claim indienen
van de kosten van deze broek plus
uw bijkomende kosten (porto). Dat u
geen bon meer hebt, moet niet zoveel
uitmaken zolang u een redelijke prijs
declareert. Ook verwijst u naar de
vestigingsmanager.
Waar praten we over? Het gaat om
zeven euro, die de supermarkt ook nog
kan verhalen op zijn verzekeringsmaatschappij. Dus stuur de broek op
met uw declaratie en informatie! Zelf
moet u ook niet moeilijk doen over de
procedure. Zo gaat dat nu eenmaal.
Niemand wordt tegenwoordig meer
geloofd op zijn blauwe ogen!
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2tegen1zaamheid zoekt Vrijwilligers!

Inboedels

woningontruiming

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
“Ik heb zelf een fijn
leven en dat gun ik een
ander ook”

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen.
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij
overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Alsje100mensennietechtkunthelpen,
helperdanminstenséén!

www.keestalen.nl
Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260
ets betekenen
bet
voor
oo ee
• Iets
een ander
• Zinvol Vrijwillig
Vrijwillige
Vrij
gerswerk
Vrijwilligerswerk

Word
vrijwil
liger!

• Voldo
doening en Pers
soonlijke
oonlijke ggroei
Voldoening
Persoonlijke

“NATUURLIJK BEN IK DONOR.”
ALS MIJ IETS OVERKOMT WIL IK TOCH OOK
GRAAG EEN ORGAAN VAN EEN ANDER.

Bel
el vandaag
vand
daag nog:
og: 3649
364950
3649500
649500 of kijk op:
www.2tege
tegen
gen1za
zaamheid.nl
zaa
aamheid.nl
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Doenwatwenietkunnenlaten!
Humanitasiseenlandelijkeverenigingvoormaatschap-

pelijkedienstverleningensamenlevingsopbouw,ophumanistischegrondslag.DeafdelingHaaglandvanHumanitasgeeft
mensendiedattijdelijknodighebbeneensteuntjeinderug.
DankzijdevrijwilligersvanHaaglandkunnenzijdetoekomst
metmeervertrouwentegemoetzien.

Hetgaatbijonzeafdelingom:gezinnenmetjongekinderen,
dieproblemenmetdeopvoedinghebben,ex-gedetineerdendie
weereenplaatsjeinonzesamenlevingproberenteverdienen,
jongerendieeenmaatjekunnengebruiken,vrouwendieonze
taalbeterwillenlerenspreken,ontmoetenensamenwerkenin
eenBuurtkamerenmensenondersteunentijdenseenrouwproces.Wijwillenditgoeddoenenhebbenvrijwilligersnodig
diezichhiervoorwilleninzettenenmensendieditsoortondersteuningkunnenenwillengebruiken.Samenzijnwijsterker
danwedenken.Laatietsvanuhoren!

070-3584284www.humanitashaagland.nl

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

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen,
fauteuils, stoelen, enz.
Vervangen van o.a.
singelbanden, veren en
schuimpolyether:
Bank, Boot en Caravan.
Diverse meubelstoffen op voorraad.
(gespecialiseerd in kussens)
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:

1. Diverse
wijdtematen

2. Perfecte
hielaansluiting

3. Verwisselbaar
voetbed

4. Extra
teenruimte

(Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)

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

WWW.DELEERSPECIALIST.NL

•VERHUIZINGEN

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar

Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788

•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT

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

070 - 517.88.94
Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

Woningstoffering

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen.
Restauratie kasten, kabinetten, tafels,
stoelen, enz. Lijmen, schuren en lakkenbeitsen van uw meubels.
Ook verwijderen van houtworm.
Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz.
die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon.
Ook hoofdvetvlekken verdwijnen.
Tevens vakkundig stofferen of reparatie
mogelijk van zitkussens of leuningen.
Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

9377

ete
compl
e
d
r
uw
Voo
k van
aanpa rieur
inte

In- en uitpakservice

•Binnen - en
buitenschilderwerk
•Stucwerk
•Behangen
Sauzen van wanden en
plafonds in één dag.
g bij u
en graa
Wij kom or een gratis
thuis vo prijsopgave
n
advies e

Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
www.allesdoeners.nl
donderdag 12.00 - 20.00 uur
jaar
5
3
l
a
n
Overige dagen:
e
Wij werk end met
op afspraak
l
uitsluit
ersonee
(ook ‘s-avonds)
liseerd p
gespecia
n huis
Levering onder garantie.
inkel aa
W
Halen en brengen gratis
K.v.K.nr. 36049401
Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland
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Haagse a uters in de aren
O

Grote
onbekende Tocht

12 sept

Scherpenheuvel &
‘‘De Heren van Zichem” 14 sept

D

A
T

€ 48

16 sept

€ 51

19 sept

€ 46

Duitse Eifel
en Roergebergte

A

€ 49

De Schatkamer
van Twente

A
O
4
A

N
25 sept

B

E
D

R
A

Mergelland
en Valkenburg
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D

€ 48
- arl Doeke isma (links) en on enselaar, twee Haagse kabouters. -

Veilen, Varen
en Verrassen

29 sept

€ 43

Wieringen

4 okt

€ 48

Onbekende Tocht

10 okt

€ 49

Folkloremiddag

12 okt

€ 41

Grote

Historische
Amstelcruise

20 okt

€ 37

Herfsttinten in Salland 21 okt

€ 39

Kastelentocht

28 okt

€ 39

en Landgoederen

4 nov

€ 32

Alpenspektakel

14 nov

€ 45

Kerstmarkt
kasteel De Haar

25 nov

€ 39

Sint Nicolaastocht

5 dec

€ 43

Kastelen

Kerstmarkt Gemeentegrot
Valkenburg

9 dec

€ 40

Gouda bij kaarslicht
& High Tea

14 dec

€ 31

Festijn Deventer

18 dec

€ 39

Kerst op de Veluwe

26 dec

€ 57

Brussel in Kerstsfeer

26 dec

€ 54

Charles Dickens

CITY TRIPS:
Düsseldorf

9 sept, 15 okt, 27 nov,
15 okt, 27 nov, 4, 7, 11,
14, 18, 21 en 28 dec

€ 19

Leuven

11 sept, 6 dec

€ 20

Keulen

15 sept, 3, 11
en 16 dec

€ 23

Brugge

18 sept, 11 dec

€ 20

Essen/Oberhausen

30 sept, 30 okt, 27 nov,

De geschiedenis van een land of
kon je beter iets anders gaan doen.
stad, volgt vrijwel altijd golfbeHet gemeenschappelijke zat hem
wegingen van actie en reactie en
in het verzet tegen de gevestigde
dat was ook in die tijd het geval.
maatschappij, het klootjesvolk.
Na de Tweede Wereldoorlog was
En ook al was Amsterdam het
vanzelfsprekend de wederopmagisch centrum van de wereld,
bouw van ons land van belang.
in Den Haag kon men er ook wat
Autoriteiten werden gerespecteerd
van. Ook hier scheurden nozems
en hun gezag werd zonder meer
op hun brommer, ook hier lieten
aanvaard. De verzuiling had een
provo’s van zich horen en wat de
grote invloed, ook binnen het
muziek betreft liep onze stad zelfs
gezin. Zo rond 1965 kwam hier
duidelijk voorop. En wat dacht u
verandering in. Een groot aantal
van de Plu in de Goudenregenjongeren begon zich te verzetten
straat, de kikkers en de bullen?
tegen de regels die hen
door de volwassenen werA
den opgedrongen, zowel
De Vrije Academie in
thuis als op school en op
Den Haag opgericht op
het werk.
- Het logo dat de Haagse 1 november 1947 en toen
kabouters gebruikten voor gehuisvest aan de Hoefhun stadskrant. kade was bedoeld als een
De tijd was rijp voor flowerpoopen atelier, waar kunstenaars en
wer en provo’s, voor pleiners en
anderen elkaar konden ontmoeten
dijkers. Dit verzet was terug te
teneinde hun artistieke producten
vinden in de kleding, de muziek en
op een hoger plan te brengen. In
het gedrag van deze jongeren, al
principe kon iedereen gebruik
waren er binnen die groepen grote
maken van de ruimte. Zowel
verschillen. De ideeën die hippies,
provo’s als kabouters maakten
nozems en provo’s uitdroegen
daarvan ruim gebruik, vooral op
lagen vaak mijlenver uit elkaar.
het nieuwe adres aan de Gijnstraat.
Wilde je tot zo’n groep behoren
Was provo ludiek bedoeld, de
dan moest je de strenge regels die
kabouters wilden via de politiek
er bij hoorden omarmen, anders
hun ideeën uitdragen. Het woord

T

Antwerpen

€ 19

Milva-kamp aan de Duinlaan voor
korte tijd bezet en omgevormd tot
een Vrijdorp. De gemeenteraadsverkiezingen leverden zowaar 2
zetels op. De overige raadsleden
hebben gedurende enkele jaren
mogen genieten van de toespraken van Christy Baas-Behrendt,
Casper Schuckink-Kool en niet
te vergeten Ton Venselaar. Vooral
de laatste slaagde erin gedurende
lange tijd aan het woord te zijn
en daar was men niet altijd blij
mee. Lang heeft dit niet geduurd. De communicatie met de
achterban ontbrak vrijwel geheel
en de mensen die op deze partij
gestemd hadden vormden geen
hechte groep. Sommigen hadden
dit voor de lol gedaan, anderen uit
anarchistische overwegingen en
weer anderen hingen biologischdynamische ideeën aan.
Evenals provo hebben de kabouters zich na betrekkelijk korte
tijd teruggetrokken en daar zat
misschien wel de kracht in: op het
hoogtepunt stoppen. Dat al deze
jongeren de maatschappij hebben
veranderd staat vast.

Carl Doeke Eisma

O

en urg

D

16 okt, 27 nov, 4 en
18 dec

€ 18

16 okt, 27 nov, 4 en
18 dec

€ 20

Maastricht

2 dec

€ 19

Aken

27 nov, 8 dec

€ 20

Dortmund

27 nov, 4 en 15 dec

€ 23

Brussel

Naast het kraken van leegstaande
panden bemoeide men zich met de
verwaarlozing van het milieu. Zo
werd het sterk vervuilde zeewater
onder de aandacht gebracht evenals gevaarlijke kinderspeelplaatsen
en de aanleg van het Hubertusviaduct en in 1970 werd het

e e aan lu t a enge u

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22
en 27 dec

ludiek komt uit het Frans, ludique,
en betekent speels. Sinds 193
werd dit woord al in de Nederlandse taal gebruikt, maar de
provo’s bliezen het begrip nieuw
leven in, onder meer om hun
demonstraties te betitelen en niet
al te serieus te laten overkomen.
Tijdens de in het begin van dit artikel genoemde volksvergadering
waren er meer dan tweehonderd
mensen aanwezig, waaronder exprovo’s en studenten van de Vrije
Academie. Hier werd onder andere
een kabouterpartij opgericht, die
deel ging nemen aan de Haagse
gemeenteraadsverkiezingen. Na
afloop trok men de stad in, tijdens
een toespraak werd Den Haag
uitgeroepen tot Kabouterstad en
vervolgens werd het beroemde
lied: De uil zat in de olmen, ten
gehore gebracht.

Duisburg

7 dec

€ 19

Münster

13 dec

€ 23

Osnabrück

11 en 20 dec

€ 23

Lille

4 dec

€ 25

Düsseldorf

10 dec

€ 94

2 dagen Keulen/
Essen
Toeslag 1-pk € 18,00

17 dec

€ 94

2 dagen Keulen/

Verhuur van Luxe Touringcars van 8 t/m 86 personen en
rolstoeltouringcars met lift. Voor al uw uitstapjes met
uw vereniging of familie!

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

O

De rondleidingen worden
verzorgd door de Historische
Vereniging Buitenplaats penburg
in samenwerking met BOEi, de
nieuwe eigenaar.
Het Museum penburg is sinds
januari van dit jaar in de kelder
van het gebouw gevestigd. De
Historische Vereniging Buitenplaats penburg heeft daar samen
met Stichting Historisch penburg
een werk- en tentoonstellingsruimte. Er is een kleine expositie
over het gebouw en tevens staan
de motor en propeller van de
Bristol Blenheim bommenwerper
uit 1940 geëxposeerd, die in
november 200 zijn opgegraven
bij een tuinder op de hoek van de

I S
E
Uithoflaan en Poeldijkseweg in
Den Haag.
J
In het begin van de jaren dertig
van de vorig eeuw maakten de
Aeroclubs van Den Haag en Rotterdam regelmatig gebruik van
de weilanden tussen Rijswijk en
Nootdorp voor de sportvliegerij.
In 1935 werd een terrein gekocht
met geld dat was bijeengebracht
door het bedrijfsleven. De overheid droeg enigszins bij door
de aanleg te subsidiëren als
werkverschaffingsproject. Het
was de bedoeling dat het vliegveld voor meerdere doeleinden
werd gebruikt, zoals particuliere

R
luchtvaart, sportvliegerij, demonstratievliegen, instructie en als
vestigingsplaats voor vliegmaatschappijen. Na de aanleg was het
qua omvang (200 ha.) na Schiphol
het grootste vliegveld van
Nederland. Dat vliegen toen een
hele gebeurtenis was, blijkt uit de
vestiging van een groot restaurant
en terrassen voor 1 00 mensen.

In de weekends van die tijd was
penburg een leuk alternatief
voor Scheveningen.
,

www. se

pen rg.nl
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Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
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De onstant ebe

uestraat 102 - Den Haag

el 070- 1172 0 -

baderie nl

van der Valk

DINERJAARKAART
l le er an De u -Hagenaar nt angt u De Diner aar aart

070
a

De Zonnehoek is gelegen aan de Beresteinlaan, in de wijk Bouwlust.
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk bereikbaar. Belangrijke voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen. Daarnaast
zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimten waarin activiteiten
worden georganiseerd. Rond het
complex ligt een gemeenschappelijke
tuin. Er is een gemeenschappelijke
parkeerplaats en fietsenstalling.
De gemiddelde huurprijs is € 610,inclusief stook- en servicekosten.

r aar

5 in

€

a
g

laat an het n r ale tarie € 3 ,95.
et e Diner aar aart ri gt u het hele aar 5
rting u re ening
bi eer an 9 0 re taurant . nclu ie ran .
De rting gel t niet alleen
r u el aar
r el ier er nen.
a
en aar een tu
r eliger uit eten en geniet
r
r in er.

a
aa aa
, en
re er eert bi een an e aange l ten re taurant , ie
gaat le er uit eten. l u na het eten e re ening raagt, laat u e Diner aar aart
ien. r r t an eteen 25 an e re ening a getr en. i el t ch
nt angt een ge er nali eer e Diner aar aart en
re taurant u ate er e- ail.

n eer er aan een

a aa
g
aa aa
a naar e eb ite
ul e b n in en r iteer nu
an e e eciale aanbie ing en betaal het eer te aar lecht € 2 ,95.
r t li an e Diner aar aart t t e er egging en
betaalt lgen aar het n r ale tarie an € 3 ,95.
-----------------------------------aa en

------------------------------------------

rletter ........................................................................................................

traat .............................................................................................................hui nr.............
tc e en laat ................................................................................................................

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN

Tel ........................................................................................................................................
ail .....................................................................................................................................
r t t e er

egging li en betaal het eer te aar lecht 2 ,95 in laat

achtig Diner aar aart

an 3 ,95.

e aarli e bi rage a te chri en.

an re ening ..................................................Han te eningen............................................
Ter na e an ........................................................................................................................
tuur e b n

naar De u -Hagenaar,

tbu 2 0 , 2502

Den Haag

Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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stalgis e erinnering
aan de Heester uurt
I
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- en leuke middag bij uido lar en djuto os van der naap. -

De klassenfoto’s werden altijd op
de ‘kaas’ gemaakt. Op die foto staat
juffrouw Burghout die zo lief was
om mij als linkshandige zonder
dwang rechts te leren schrijven. En
dat lukte en daar ben ik haar heel
dankbaar voor, want ik schrijf netjes
met rechts, alleen stap ik nog steeds
aan de verkeerde kant van m’n fiets
af, zodat ik de standaard niet zomaar
kan uitzetten. En toen
ik als 16-jarige op m’n
brommertje bij V D de
parkeergarage in wilde
gaan, stond ik aan de
verkeerde kant en moest
eerst om de brommer heen
om naar beneden te kunnen lopen.

Z
Monica Dufais-Mertens
wist nog heel veel namen
van de nonnen van school
en vooral zuster Madeleine
herinner ik me nog goed. In
de zesde klas werd er een
zandtafel geplaatst waar water in werd
gedaan alsof het een rivier was en
zo leerden we over de uiterwaarden.
Zelfs mijn jeugdvriendin vonne
(die op de protestantse school in de
Vlierboomstraat zat) weet nog dat we
een keer op woensdagmiddag toen
we samen op het schoolplein waren,
met die zandtafel mochten spelen van
zuster Madeleine. Op maandagmorgen
werd er gevraagd wie er gepreekt
had om zo te controleren of je op
zondag naar de kerk was geweest. Nu
waren mijn jongere zus en ik geen
fervente kerkgangers en mijn ouders
ook niet, we zaten nogal eens in de
ijssalon tegenover de kerk. Waarop
de zuster tegen mij zei: kijk maar
uit, want je hele zieltje wordt zwart .
De communicantjes liepen van school
in processie naar de kerk en ik had
ook echt een witte jurk aan met een

angora wit vestje eroverheen, allebei
zelf gemaakt door mijn moeder die
overigens al onze kleding zelf naaide
en breidde.

D
n de vierde klas toen ik tien was had
mijn moeder een driekwartbroek voor
ons gemaakt, die ze nu Capribroeken

jongensschool in de Hortensiastraat en
later aan de andere kant bij de gidsen.
Als kabouter was ik een waterhoentje,
zo heette het groepje waar ik in zat.
Elke zaterdagmiddag hadden we een
leuke middag bij Guido Clary en Adjuto Jos van der Knaap. Er werd veel
gezongen en Hanneke van der Heijden
speelde gitaar. In de zomervakantie
gingen we op kamp
en werden we met

tagroep die nu nog bestaat is http://
www.brigittavalentijn.nl/v2/

S
Wij woonden tweehoog in de Spiraeastraat, dus op een bovenhuis, wat
nu een appartement wordt genoemd
en we woonden in het brede gedeelte
waar we volop konden spelen, want er
waren bijna geen auto’s in de straat te
zien. De schillenboer kwam nog met

- p het stromatras.- Installatie als kabouter.

- Ik droom, ik droom -

noemen, maar wij werden naar huis
gestuurd om een rok aan te trekken!
De Blasiuszegen ben ik nooit meer
vergeten, ons werd verteld dat het
hielp als je een graat van een vis in
je keel kreeg. Kapelaan Koopmans
kwam ons installeren bij de gidsen
van de St. Brigittagroep. Eerst zaten
mijn zusje en ik bij de kabouters aan
de ene kant van de zolder boven de

- lassenfoto op de H. amilies hool. -

-

- ten klaarmaken. -

paard en wagen en
de melkman ook.
Mijn opa die in de
Vinkensteynstraat
woonde had als
n van de eerste
een wagen met een
motortje waarmee
hij petroleum en
wasmiddelen ver- Bij de totempaal. voerde voor verkoop
aan de deur. Mijn
een grote vrachtauto vervoerd naar
oma had thuis een klein kamertje met
Cromvoirt of Teteringen. Daar sliepen
de voorraad wasmiddelen en zeep.
we op strozakken in de stal en buiten
Vaak werd er s avonds en op zondag
in het weiland maakten we met hout
aangebeld voor een zakje zeeppoeder.
en touw onze eigen tafels. Daarop
Oma had speciaal voor de kinderen
werden omgekeerde grasplaggen
een doos met schuimpjes klaar staan,
gelegd en werd er een houtvuurtje
dus er kwamen altijd kinderen aan
gemaakt en erop gekookt. We moesten
de deur om zeeppoeder te kopen.
wel eerst de pannen aan de buitenkant
Wij mochten ze zomaar pakken van
dik insmeren met groene zeep, anders
oma, maar wel nadat we het gevraagd
kreeg je ze niet meer schoon.
hadden natuurlijk! In de Spiraeastraat
We hadden altijd tijdens het zomeris ooit eens een oefening geweest van
kamp een thema, zoals Indianen
de BB, Bescherming Bevolking heette
waarvoor we de opdracht kregen om
dat toen. Het was een grote oefening
een Totempaal te maken. We werden
waarbij er gebruik werd gemaakt van
ook ’s avonds gedropt ergens aan de
brancards met daarop gewonde menandere kant van het dorp en moesten
sen en er klonken sirenes. Als kind
de weg terug vinden naar het kamp.
vond ik het een angstige gebeurtenis
Tijdens zo’n dropping liepen we eens
omdat het net echt leek. De BB had in
met z’n allen in een rij, met de armen
die jaren veel vrijwilligers die aan de
vooruit als slaapwandelaars en we
oefening meededen.
scandeerden ik droom, ik droom
- wat we toen kenden van Donald
S
Jones die dat in een televisieserie had
Er werd veel gespeeld in de Spigedaan. De website van de Brigitraeastraat, putbal, rolschaatsen en

verstoppertje natuurlijk! ook hadden
we eens een spel bedacht waarmee we
op een portiek aanbelden en boven
werd er aan het touwtje getrokken en
dan vroegen wij, mevrouw, woont
hier Adje? Nee, dan pikken wij uw
matje. Waarna we snel twee portieken
verder renden en daar ook aanbelden
en weer dezelfde vraag stelden maar
met het antwoord, dan krijgt u een
matje. Dat hebben we maar een paar
keer gedaan, want dat vonden de
buren niet zo leuk.
We speelden ook aan de Mient
waar een helling naar beneden
naar het water liep. s Winters
als het gesneeuwd had kon je
daar mooi vanaf glijden. Mijn
broer kreeg op tienjarige leeftijd een schooltuintje aan de
Mient waar hij liefde voor het
tuinieren aan overhield want
hij heeft nu ruim vijftig jaar
later nog steeds een moestuin
in Den Haag. In de Rhododendronstraat woonde een
vrouw die (in de herfst) haar
voorkamer inrichtte met religieuze
beelden en teksten waarop mijn moeder zei: ja, de blaadjes vallen weer
van de bomen.

E
Wij gingen in de grote vakantie naar
het strand, naar de Drievliet met de
boot vanaf de Soestdijkse kade of naar
bollenvelden in Lisse of Hillegom.
Alles op de fiets, ook naar Hoek van
Holland fietsten we en dan zag je
onderweg de bunkers liggen waarop
later huizen werden gebouwd. Je
kwam dan langs Rozenburg, waar
de gestoorden (sorry, maar in die
tijd spraken we niet van mensen met
een verstandelijke beperking) naar je
stonden te zwaaien. Den Haag had en
heeft heel veel parken en bossen, de
bosjes van Pex en van Poot en Meer
en Bosch, het Zuiderpark en natuurlijk Clingendael waar de eekhoorntjes
rondsprongen en de vogeltjes uit je
hand aten. Mijn moeder ging met ons
op woensdagmiddag naar n van die
parken en nam dan een klein kookstelletje mee met Metablokjes (een
soort spiritusblokjes) en dan kookten
we eieren erop. Dat was de voorloper
van de picknick, erg leuk!

Conny van Hees-Rietbergen
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Appartement in complex De Voorde
Vraagprijs € 145.000
Generaal Spoorlaan 605
in Rijswijk
Dit zonnige hoekappartement met
vrij uitzicht aan drie zijden met
grote ramen, ligt op de middelste
verdieping van een vijf woonlagen
tellende flat binnen het complex De
Voorde, dat in totaal bestaat uit drie
flats rondom een grote en goed
onderhouden gezamenlijke binnentuin. Het complex werd in 1966 onder architectuur gerealiseerd door Lucas Bouw.
Het complex ligt recht tegenover het mooie Steenvoordebos. Op korte loopafstand
liggen zowel een buurtwinkelcentrum als ‘In de Bogaard’, basisscholen, een sporthal,
sportvelden, en het zwembad De Schilp. In de directe nabijheid zijn opstaphaltes van
het openbaar vervoer en een NS-station. Automobilisten zitten bovendien binnen 10
minuten op de snelweg, zelfs tijdens de spits.
De bewoners van de 50 op eigen grond gebouwde appartementen hebben een actieve
Vereniging van Eigenaren (VVE); buitenonderhoud en schilderswerk worden gezamenlijk geregeld, net als het tuinonderhoud met steeds nieuwe seizoensbeplanting. De
bijdrage aan de VVE bedraagt 148 euro per maand, excl. het voorschot voor de stookkosten. In alle ruimtes is CV, maar in de living is ook een (echte) voorgebouwde open
haard. Er is een inpandig (overdekt) balkon
waarop goed buiten kan worden gezeten.
Indeling appartement:
Totaal woonoppervlak: 95 m2 excl. berging
Alle ruimtes komen uit op een U-vormige hal.
Living: 39 m2
Slaapkamer 1: ruim 13 m2
Slaapkamer 2: bijna 14 m2
Badkamer: circa 3,5 m2
Inpandig balkon: circa 6 m2
Keuken: circa 6 m2
Kelderbox: ruim 4 m2
Er is een gesloten portiek, brievenbussen,
bellentableau, trappenhuis en een lift.
Lage koopprijs
De woning wordt verkocht door de eerste
bewoner, die intern nooit heeft gerenoveerd.
De keuken moet geheel worden vernieuwd
en in de badkamer moet tenminste een
nieuwe boiler worden geplaatst. Overall is
een grote opknapbeurt nodig; het Bruynzeel
parket is nog nooit geschuurd en kan worden hersteld. Geen bouwkundige gebreken.
Daarom ligt de vraagprijs op 145.000 euro,
ruim onder de WOZ-waarde van 152.000
euro. Ook mooi voor ‘starters’.
Identieke woningen in het complex staan
thans te koop voor 159.000 tot 185.000
euro. Verkoop zonder makelaars-tussenkomst is mogelijk - wat geld bespaart.

Voor een bezichtigingsafspraak of nadere info kunt u o.v.v.

- . . Sommer, anorama van de badplaats S heveningen,
ge ien vanuit het noorden. lieverf op doek, a. 1902. m -
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Het Beheerskantoor Scheveningen stelde speciaal
voor deze tentoonstelling materiaal ter beschikking dat niet eerder geëxposeerd is, waaronder
een originele ingekleurde ontwerptekening op
groot formaat van het Kurhaus door de Duitse
architecten Henkenhaf en Ebert. Ook is er een diorama (kijkkast) van de badplaats Scheveningen
te zien van de Haagse kunstschilder en decorontwerper Andreas Carl Sommer (1 64-1953). Sommer was tijdens zijn leven een gevierd kunstenaar
en bekende Hagenaar. Hij was een meester in
het werken met perspectief. Zijn diorama heeft
vermoedelijk als voorbeeld gediend voor een van
de topstukken van Muzee Scheveningen: een
panoramaschilderij van de badplaats op groot
formaat (1,75 x 3,50 m). Dit schilderij belandde
na veel omzwervingen in 1997 bij het museum.
Recent onderzoek toonde aan, dat het doek
eveneens kan worden toegeschreven aan A.C.
Sommer.
Zowel dit schilderij als het diorama zijn rond
1902 ontstaan. Het waren ‘artist’s impressions’
die beleggers moesten verleiden om te investeren in de grootse plannen die de MZS met
de badplaats had. De Exploitatie Maatschappij

Scheveningen (EMS) heeft deze plannen later
uitgevoerd.
Van kunstschilder en toneeldecorateur Sommer
is weinig werk bewaard gebleven. Het is daarom
uniek te noemen, dat zowel het diorama als het
schilderij van de badplaats Scheveningen uit het
begin van de 20ste eeuw de tand des tijd hebben
doorstaan en nu voor het eerst samen zijn te zien
op de tentoonstelling in Muzee.
De tentoonstelling is voor het publiek geopend
t/m zondag 26 september 2010.

B
Van Paul Crefcoeur verscheen vorige maand ook
een mooi boekje over het onderwerp. ‘Scheveningen wordt mondain’. (ISBN 97 -90- 121047- )Het is het 16de deel in de Historische Reeks
van Muzee Scheveningen. Het is voor € 12,50
te koop in het museum, maar kan ook worden
gekocht via de betere boekhandel. Paul Crefcoeur publiceerde al eerder over Scheveningen.
In 2009 schreef hij samen met Jan van Pesch
de jubileumuitgave ‘125 jaar Belgisch Park. De
ontwikkeling van Nieuw-Scheveningen, wonen
tussen bad en stad’.

GS605 e-mailen naar: woningmarkt@deoud-hagenaar.nl

Word nu lid van ANBO
en krijg 3 maanden cadeau!
O is belangenbe artiger en spree buis voor bi na 00 000 mondige en so iaal be ogen senioren
Hard nodig nu door vergri ing voor ieningen als org pensioenen en uit eringen onder dru omen te staan

ANBO
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juli presenteerden we zes Sudoku’s,
waarvoor u extra lang de tijd kreeg.
De complete reeks die werd gezocht
luidde: 2-4-7-7-5-6. We trokken
vijf prijswinnaars, die allen de
dubbel CD van Sjaak Bral krijgen
opgestuurd.
Mw. H.L.F. Hattink Vervloet, te
Den Haag
Monique Rekers, te Den Haag
Heleen Wakker, te Monster

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in
het grijze vakje een ‘2’ in B een
‘3’ in C een ‘1’ en in D een ‘2’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 2-3-1-2.
In De Oud-Hagenaar nr. 15 van 27
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Petra van Heesewijck, te Den Haag
Cees van Bochove, te Den Haag
Mw. J.M. van Loon, te Leidschendam
Theo Hummelink, te Rijswijk

Mw. L. Swinkels Overduin, te
Ede (gld)
Tonny Buis Klein, te Veenendaal
In De Oud-Hagenaar nr. 16 van
10 augustus ging het om vier
Sudoku’s, met als juiste antwoordreeks 5-5-6- . De volgende goede
oplossers krijgen ook de dubbel CD
toegestuurd.
Anne-Marie Bertens, te Den Haag

B

I
Wederom liep een aantal inzenders
een prijs mis door geen afzendersadres te vermelden. Denkt u daar
toch a.u.b. aan, u doet zichzelf te-
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kort! We moeten uw oplossing van
de nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:
D
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar: puzzel deoud-hagenaar.nl
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Adressen winkels

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

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

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

DIENSTENWINKEL
Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een
woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende
verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel
gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.
Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de
winkels van Kringloop Holland.

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

De Dienstenwinkel helpt u bij
• Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een
gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een
Ooievaarspas.
• Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven
uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.
• Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende
kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.
• Schoonmaakwerk.
Voor meer informatie of een oﬀerte kunt u in de
kringloopwinkels terecht.
U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur, of een e-mail sturen naar
info@dienstenwinkel.nl.
Originele
kortingsbon
geldig
tottot
121oktober
september
2010
Originele
kortingsbon
geldig
2010

KLEDING PEPERDUUR??
€2 KORTING BIJ AANSCHAF
NIET BIJ KRINGLOOP HOLLAND!
VAN €10 OF MEER AAN KLEDING!
5 STUKS HALEN, 2 BETALEN!

Het telefoonnummer van de ophaaldienst is
(070) 389 57 24.
(Niet geldig in combinatie met andere kortingsakties.)
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