Oplage: 60.000 ex.

Dinsdag 21 september 2010 - Jaargang 2, nr. 19

Je bedacht toen alles zelf, huwelijksbeurzen die waren er nog niet

Verliefd, verloofd, getrouwd in Den Haag
Het journaal meldde
eind vorig jaar: “Crisis heeft ook invloed
op trouwen. Er werden in 2009 minder
huwelijken gesloten
dan in 2008. Nog
altijd zijn dat er ruim
70.000 – waarvan de
helft ongeveer weer in
een scheiding eindigt
– maar men stelt de
grote dag liever nog
even uit.” Wel gaat
men alvast samenwonen en kinderen zijn
ook al welkom. Liefde
vindt ook een uitweg
in slechtere tijden.
Het uitstellen van de grote dag heeft alles
te maken met het feit dat men van deze dag
ook echt iets bijzonders wil maken. En als
ik alleen al naar mijn buren aan beide kanten kijk, kloppen deze gegevens helemaal.
Mijn buurmeisje van links trouwde vóór
de recessie. Ze gaf haar ja-woord aan haar
Nederlandse vriend in het bijzijn van hun
1-jarig zoontje. Zij deed dat op een excotisch eiland, een uur varen van Hong Kong
waar zij tegenwoordig woont, in een jurk
van een heuse ontwerper van naam. Welke?
Dat ben ik even vergeten.

Creatief organiseren
Zo een bruiloft organiseren is lang geen sinecure. Je hebt dan ook een creatieve geest
en organisatietalent nodig om alle feestgangers een week lang onder te brengen en
bezig te houden. Want dat familie en vrienden voor één dag naar de andere kant van
de wereld komen is natuurlijk ondenkbaar.
Maar ook het officiële deel was tamelijk
ingewikkeld. De kerkvader daar was niet
lichtgelovig. Hij eiste behalve het officiële
doopbewijs ook officiële stukken van het
bisdom waartoe haar kerk behoort. Hulp
van familie in Nederland was onontbeerlijk.
Dat alles toch in kannen en kruiken kwam
bewezen de foto’s.
Mijn andere buurvrouw, die van de rechter
kant dus, trouwt volgend jaar, inderdaad na
de recessie, want die is nu immers voorbij,
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- Pierre Verhagen en Magda van der Bie trouwden op 16 april 1974 aan de Javastraat, het huwelijk baarde twee prachtzoons: Guido (1980) en Sjors
(1981). Bijgaande foto stuurden ze als bedankje aan de gasten: “Mede door uw belangstelling is onze trouwdag voor ons overgetelijk geworden!”

zoals de journaallezer vrolijk opmerkt! Al
bijna een jaar is ze bezig met de voorbereiding. De jurk wordt in Portugal gemaakt.
“Scheelt enorm in vergelijking met de
Nederlandse prijzen!” Iedere week wordt
er wel ergens gegeten onder het mom:
“We checken even de locatie!”, waardoor
zijn beurs omgekeerd evenredig groeit
met haar omvang. In september hebben ze
hoogst persoonlijk de champagneboeren in
Frankrijk bezocht en na een zeer gedegen
keuring de beste champagne ingeslagen.
“Scheelt enorm in vergelijking met de
Nederlandse prijzen.” In januari vliegt ze
weer naar Portugal om de jurk, die dan
inmiddels pasklaar zou moeten zijn, aan
een kritische blik te onderwerpen. Met een
benauwd gezicht vroeg ze me onlangs of
hij nog wel zou passen. Tja, dat zal ze snel
genoeg weten.

Voerinkje tegen de doorkijk
Geamuseerd luister ik naar al die verhalen.
Weer alleen gaan mijn gedachten terug
naar 1974, toen ik zelf trouwde. Wat ging
alles simpel, stress voor de grote dag was er
absoluut niet.
Op een zaterdagmiddag kocht ik in een
boetiekje mijn ‘trouwjurk’, zo maar, heel
toevallig. Mijn moeder keek wel wat sip
toen ik met het ding thuiskwam. Weg
droom om gezellig samen een trouwjurk

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

Keuze voor de Javastraat

uit te zoeken! Bij nader inzien scheen hij
iets te veel door. “Geen probleem hoor, ik
naai er wel even een voerinkje in!”, riep ik
enthousiast. Dat mocht ik inderdaad zélf
doen, terwijl mijn moeder coupeuse was!
Mijn haar zou ik ook zelf doen want goede
ervaringen met kappers had ik niet. Dat
waren altijd van die personen die veel te
graag knipten!
’s Avonds gingen mijn vriend en ik rond
de tafel zitten en bedachten wat er nodig
zou zijn: ’s morgens ontvangst thuis, dus
koffie met gebak, auto’s om op het stadhuis
te komen, een locatie voor de receptie en
het diner en o ja, een fotograaf erbij is ook
wel leuk.
Als hulpmiddel gebruikten we de ‘Gouden
Gids’. Van een ‘Huwelijksbeurs’ of
tegenwoordig ook wel ‘Love and Marriage’
beurs geheten had in die tijd niemand nog
ooit gehoord. Alleen de Huishoud- en de
Postzegelbeurs waren bekende begrippen.
Enfin, de Gouden Gids volstond als vraagbaak. We vonden een officiële stadhuisfotograaf.

Tegenwoordig kan men trouwen waar men
wil. De enige keuze die wij hadden, anno
1974, was of het nieuwe stadhuis aan het
Burgemeester De Monchyplein of het oude
aan de Javastraat.
Om nog enig cachet aan onze dag te geven
kozen wij voor het oude stadhuis.
Dit pand, nr. 26, werd gebouwd tussen
1862-1864 en de zes herenhuizen aan
weerszijden in1865, in opdracht van J.W.
Arnold die als miljonair was teruggekeerd
uit Nederlands-Indië. Tussen 1891 en 1897
was hier de ’s-Gravenhaagsche Pension
Maatschappij gevestigd. Van 1897-1902
was mr. W.H. de Beaufort eigenaar, die het
huis als minister van Buitenlandse Zaken
bewoonde. In 1902 kwam het in bezit van
W.R.A.C. graaf van Rechteren Limburg die
het op zijn beurt in 1910 aan de gemeente
verkocht. Van 1912 tot 1972 vonden hier de
vergaderingen van de gemeenteraad plaats.
Tevens deed het pand toen ook al dienst
als trouwzaal. Niet alleen de buitenkant
is indrukwekkend, ook de interieurs in
verschillende neostijlen naar ontwerp van
architect H.A. Reus te Dordrecht (1902)
mogen er zijn.

Geen ordeprobleem
In het statige trappenhuis hadden mijn
leerlingen – ik was toen onderwijzeres

– zich met bloemenbogen geïnstalleerd.
De trouwzaal met hoge spiegels boven
marmeren schoorsteenmantels was zo
indrukwekkend dat iedereen vanzelf stil
werd. Geen ordeprobleem dus! Wel zo
prettig in aanwezigheid van de ambtenaar
van de burgerlijke stand! Wat de goede man
allemaal heeft gezegd of gevraagd weet ik
niet meer, maar mijn belofte van trouw ben
ik niet vergeten.
De dag werd afgesloten met een receptie,
waar nog volop gerookt werd getuige het
kostenpostje ‘rookartikelen à f 24,-‘ op de
nota van ‘Chalet Ockenburgh’. Het woord
chalet doet chiquer klinken dan dat het er in
werkelijkheid uitzag. Zeker nu ik de foto’s
terugzie; onmiskenbaar jaren 70 behang –
bruin met oranje ornamenten!
Na het diner reden mijn kersverse man en
ik met mijn broer, die wel een auto bezat
en wij niet, naar Brabant. Daar betrokken
we een flatje. De wittebroodsweek – tevens
mijn paasvakantie – hebben we al fietsend
doorgebracht. We vonden het nog leuk ook
– ja, kei-gaaf!

Magda Verhagen- van der Bie
pierre.verhagen@hotmail.com

(Geraadpleegde literatuur: Architectuurgids van Den Haag 1800-1940.
H.P.R. Rosenberg o.a.)

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

an ering
De ud tre ter
Na otterdam en Den Haag is nu ook trecht een
oud-titel rijker. De ud- trechter verscheen voor
het eerst op 7 september in een oplage van 0.000
e emplaren. Elke twee weken is er vanaf nu gratis
een nieuw nummer verkrijgbaar in de Domstad en
alle randgemeenten. De krant ligt bijvoorbeeld in alle
trechtse bibliotheekfilialen.
De officiële presentatie van De Oud- trechter vond zondag 12 september
plaats in het bekende trechtse binnenstadscafé Willem Slok. Redacteur
Ton van den Berg van De Oud- trechter overhandigde het eerste nummer
aan geboren trechter Frans van Seumeren, grootaandeelhouder van de
voetbalclub FC trecht en een van de bergers van de Russische kernonderzeeër De Koersk. Van Seumeren prees de moed en ondernemingszin die
nodig is om een nieuwe krant te beginnen.
uccesformule
Wie de De Oud-Rotterdammer en of De Oud-Hagenaar kent zal zich als
lezer snel thuis voelen bij De Oud- trechter. De krant wordt in dezelfde
geest gemaakt, volgens de succesformule die ruim vijf jaar geleden werd
bedacht en gerealiseerd door journalist en uitgever Fred Wallast, die in
oktober 2005 met De Oud-Rotterdammer begon. In februari 2009 gevolgd
door De Oud-Hagenaar.
Een vaste plek op pagina in De Oud- trechter is ingeruimd voor columnist Henk Westbroek (1952), een trechter met de status van ‘Bekende
Nederlander’. Faam die hij verwierf door zijn grote veelzijdigheid, als
socioloog, zanger, liedjesschrijver, acteur, producer, kroegbaas, radio- en
televisiepresentator en lokaal politicus.
eer informatie
Ook in Den Haag zullen er lezers zijn met hun wortels in trecht. Voor hen
is het misschien een idee zich op De Oud- trechter te abonneren. kunt
zich daarvoor aanmelden via de website van de krant, te vinden op www.
deoud-utrechter.nl En vanzelfsprekend vindt u daar ook alle informatie
over het leveren van eigen bijdrages aan de krant. Het is natuurlijk sowieso
wel aardig om eens een kijkje te nemen op de website. Ook voor adverteerders kan dat interessant zijn, bijvoorbeeld ook door de mogelijkheid
om plaatsingen nu te combineren in twee of drie van de oud-titels. Nadere
informatie daarover wordt ook graag gegeven door Mirjam Buitendam (06
– 20600285) die de acquisitie in trecht verricht.

olofon

De Oud- trechter BV
Postbus 615
500 AP trecht
info deoud-utrechter.nl

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 60.000 exemplaren, via circa 00 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
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).
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lida de ie - torm
Dit oproepje is geen kwestie van
trouwen, maar een gevolg ervan.
Ann Votier, die woont in Spanje,
en Ross Churchill, die woont in
Engeland, zoeken hun Nederlandse
familie, nakomelingen van hun
grootmoeder Alida Storm.
Het zit zo. Alida Storm, op 18 juli
1887 geboren in Den Haag huwde
met Anthonie Willem de Bie, geboren op 6 juni 1888, ook in Den Haag.
Het echtpaar kreeg twee zoons: Hendrik Leendert, en de tweede werd
Barend Arnoldus genoemd.
Na het overlijden van der Anthonie
op 1 juni 1918 kwam moeder Alida
in contact met een in Nederland geinterneerde Engelse militair, met de
achternaam Murphy. Zij hertrouwde
met hem in Engeland, waar ze ook
gingen wonen met de twee kinderen,
Hendrik – die vervolgens als ‘Henry’
door het leven ging, en Barend. Vrij
kort na de verhuizing naar Engeland
overleed moeder Alida. Henry en
Barend, inmiddels getooid met de
achternaam Murphy, werden vervolgens in een weeshuis ondergebracht.
Henry – geboren Hendrik dus – wist
in elk geval de weg naar een regulier
leven te vinden, en kreeg later twee
kinderen: Ann en Ross, het tweetal
voor wie ik deze oproep doe. Zij
kwamen er pas heel laat achter dat ze
eigenlijk nakomelingen zijn van ‘een
De Bie’, maar zouden nu ontzettend
graag ook nog in contact komen met
familie uit de tak van hun grootmoeder, ‘de familie Storm’.
Reacties uit die hoek zouden ze fantastisch vinden. Het mooiste, als dat
niet teveel is gevraagd, in het Engels
geschreven, omdat dat voertaal van
Ann en Ross is. Maar in het Nederlands, ook zeer welkom. Dan help ik
een handje om het over te brengen.

ouders en ik in 19 0 komen wonen,
en hadden daar Café Hotel Excelsior.
Toen was ik 2 jaar ik herinner me
nog dat ik slecht sliep en dan op de
trap ging zitten. Op een keer kwam
er een klant die dacht dat ik een
pop was. Er was op de Stationsweg
ook een fotograaf, een vriendin van
mijn moeder heeft daar een foto
laten maken voor mijn moeder haar
verjaardag. Wij hebben er niet zo
lang gewoond, vandaar zijn wij naar
de Laan van Meerdervoort 78 verhuisd, we hadden daar een Indisch
Restaurant Buitenzorg tegenover
Metropool, het bioscooptheater dat
we nog hebben zien bouwen.
Heel grappig vind ik dat er op dinsdag 7 september 2010 weer een foto
in uw blad stond van een huis waarin
ik ook hen gewoond heb, namelijk
aan de Nassaulaan 2 A, het adres
waar mijn moeder van 1940 tot 1946
een pension dreef.

Loes Winkel -de Bie

Gwen Hopman

Wethouder Brederodelaan 29
2286 AM Rijswijk.
Tel.: 070 940 09
in el.1@hccnet.nl
-------------------------------------------Caf Hotel E celsior
Een heel goed blad vind ik De OudHagenaar, ik geniet er altijd van. In
het blad van 22 december 2009 stond
er een foto in van de zaak Indische
itrustingen, in die zaak zijn mijn

De ud-Hagenaar is een uitgave van:
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl
itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
dministratie:
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

Sini von Oven - Koster

Van Weede van Dijkveldstraat 4-B
2582 KV Den Haag
Tel.: 070 554577
-------------------------------------------Henk Hopman
Graag zou ik in contact willen
komen met mensen die herinneringen kunnen delen over mijn vader,
dhr. Henk Hopman die een winkel in
kunstschildersbenodigdheden runde
aan de Toussaintkade in Den Haag,
genaamd FA Winterkamp.
Ook informatie over de Slagerij op
de Nieuwe Haven 220 van dhr, Joop
Mertens is welkom.
Daar mijn ouders redelijk op leeftijd
waren toen ik werd geboren en ik
mijn vader helaas jong ben verloren
beschik ik over weinig informatie en
foto’s van vroeger. Alle informatie is
welkom!

g en hopman@hotmail.com en of
s.hopman@mina .nl
--------------------------------------------Herzliche Gr e
Toevallig kreeg ik uw mooie blad
van 12 januari 2010 in handen. Ik
woon niet meer in Nederland, maar
kom er af en toe nog wel en een
kennis van me liet me uw blad zien
en gaf me een paar exemplaren mee.
Omdat ik vroeger in Den Haag heb

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

gewoond, kwam ik er leuke dingen
in tegen. Ik heb er niet zo lang
gewoond: eerst als klein kind van
1941 tot 1945. Ons gezin werd toen
verstrooid door het gehele land. Ik
kwam terug in de stad in 1947, en
woonde er tot ik in dienst ging in
1957.
De eerste drie jaren van die periode
zat ik in het tehuis (niet “gesticht”!)
Groenesteyn.
In bovenvermeld nummer zag ik
toevallig een stukje staan over dit
tehuis. Ik weet dat er een boek over
is verschenen, en heb dat ook gelezen. Maar ik herkende het tehuis er
niet in zoals ik het heb meegemaakt.
Ja, je werd er opgevoed en begeleid
door broeders, en daardoor miste je
de warme liefde van een echte moeder. Maar zoals ik me herinner waren
die broeders altijd heel hartelijk. In
het bijzonder (voor degenen die er
ook waren) denkt iedereen nog graag
terug aan broeder Jozef.
Toen ons gezin weer werd herenigd,
woonden we er vlakbij, in de van
Marumstraat. Ik weet nog dat ik er,
met mijn vriend die er trouwens niet
had gezeten, vaak langs ging om te
tafeltennissen of zomaar te kletsen
met leiders, die toen niet allemaal
meer broeders waren. Ik ben er enige
jaren dus nog regelmatig geweest.
Dat doe je natuurlijk niet als je er
nare herinneringen aan hebt !
In de 60-er jaren (weet het jaar niet
precies meer) is er zelfs nog een
heel grote re nie van oud-leerlingen
geweest. Daarna is er ook nog een
vereniging van oud-leerlingen opgericht, waar ik trouwens geen lid van
was omdat ik geen tijd had om de
bijeenkomsten bij te wonen. Recent
heb ik eens geïnformeerd of die nog
bestond. maar het bleek dat hij was
opgeheven bij gebrek aan leden; ze
stierven letterlijk zo’n beetje uit.
Enige jaren geleden reed ik toevallig
weer eens over de Loosduinseweg,
en zag tot mijn stomme verbazing
dat dat mooie gebouw helemaal weg
was.

Gerard Teuwisse

Graf von Stauffenbergstrasse 8
6465 Lorsch - Duitsland
Tel.: 06251-9 9 50
teu isse.g@ eb.de

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De ud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl 06 - 2 700 2
Administratie
rita deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
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sterieuze kunstenaar tadhouderskamer innenhof een elg zo blijkt

root interieurraad el i toeval o gelo t

Decennialang - zo niet eeuwenlang - zochten onderzoekers vergeefs
naar de naam van de kunstenaar achter de rijk beschilderde plafonds en lambrisering van de tadhouderskamer op het innenhof in
Den Haag. Dit was in de 8de eeuw de werk- en ontvangstkamer van
stadhouder Willem V.

die architect Friedrich Ludwig
Gunckel eind 18de eeuw ontwierp.
Momenteel maakt de vleugel deel
uit van het gebouwencomplex van
de Tweede Kamer.

Onderzoek van de Belgische
professor Anna Bergmans en de
Nederlandse interieurspecialist
Eloy Koldeweij heeft dat mysterie
onlangs opgelost. De maker is de
Belgische schilder Antoine Plateau
(1759-1815), in zijn tijd een
topkunstenaar op het gebied van
decoratieschilderkunst.
Donderdag 16 september presenteerden de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst de resultaten van
het onderzoek. Beide rijksdiensten
spreken van een uitzonderlijke
ontdekking die nieuw licht werpt
op een van de belangrijkste
interieurs van het Binnenhof. De
Stadhouderskamer is onderdeel
van het Stadhouderlijk Kwartier,
de uitbouw van de zuidvleugel

Gemaakt in 789 - 790
Van een soortgelijk interieur in
neoclassicistische stijl zijn in
Nederland geen andere voorbeelden bekend. Binnen de vakwereld
werd de artistieke kwaliteit van
de Stadhouderskamer al lange tijd
erkend, maar welke kunstenaar
de fijnzinnige interieurdecoraties
had gemaakt was tot op heden
voor iedereen een groot raadsel.
De naam van de maker is min of
meer bij toeval ontdekt. Prof. dr.
Anna Bergmans, verbonden aan
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed te Brussel en de
niversiteit Gent, verrichtte maandenlang onderzoek naar het werk
van de schilder Plateau. Op basis
van door haar verzameld beeldmateriaal ontdekte Eloy Koldeweij,

- verzicht interieur Stadhouderska er ( oto:

). -

interieurspecialist bij
de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed,
de overeenkomsten
met het schilderwerk
in de Stadhouderkamer. Nader onderzoek
bevestigde dat deze
interieurdecoraties
met zekerheid toegeschreven kunnen
worden aan Plateau.
De schilderingen zijn
te dateren omstreeks
1789-1790.
niek in de
wereld
Het Binnenhofcomplex
is een van de oudste
- etailschildering van vrouw et bloe en ( oto:
) bestuurscentra ter wereld. Door de schilderingen schaart
belangrijke vertrekken gedecoreerd
de Stadhouderskamer zich in een
van de huidige privéwoning van
select rijtje van rijke en verfijnde
de koning van België. Ook is zijn
interieurs met schilderingen van
werk te zien in het Museum AlberPlateau in België en Wenen. Zo
tina te Wenen.
heeft Plateau bijvoorbeeld ook alle

aar, de ril en de inderen
mdat dit nummer van De ud-Hagenaar het teken staat van trouwen vond ik het wel leuk om k
een bijdrage te leveren vooral omdat wij vijf dagen terug op
september precies
jaar getrouwd
waren. We zijn zoals toen gebruikelijk getrouwd in het stadhuis aan het urgemeester De onch plein met uiteraard een trouwauto en maar liefst vijf volgauto s.

- eefje en nichtje, als ontzettend vrolijke noot bij de bruiloft. -

Meneer Bennik

Zoals op een van de foto’s is te zien hadden
we een bruidsjonker (een neefje van mij
van 4 jaar) en een bruidsmeisje (een nichtje
van mij van jaar) ter meerdere glorie en
vermaak.
Dat vermaak was er inderdaad, want het
bruidsjonkertje deed alles na, wat de bruidegom deed. Hoed op, hoed af en hij hielp
keurig zijn nichtje de trap af en de auto in.
De bruidsjonker had een wandelstok met
snoepjes erin, maar hij had strenge orders
gekregen, dat hij pas na afloop de snoepjes
eruit mocht halen en dat viel niet mee voor
hem, maar m’n nichtje had het nóg moeilijker, want zij had alleen een bruidsboeketje

en ze vond het niet eerlijk, dat zij geen
snoepjes kreeg.
mmer gelukkig
Ik werd vaak Nana Mouskouri genoemd in
die tijd, vooral natuurlijk door de zwarte bril.
Wat in die tijd ook vaak gebeurde, was het
hebben van vier getuigen, een broer en een
zwager van mijn man en een broer en een
zwager van mij kregen “die eer”. Wij vonden
dat zo chique staan en vrienden vragen als
getuige werd ook niet gedaan geloof ik.
Na het burgerlijk huwelijk zijn we in de
kerk “overgetrouwd”, maar er mochten in de
kerk geen foto’s worden gemaakt helaas. En

- k werd vaak ana Mouskouri genoe d
ben altijd ijzelf gebleven. -

aar

natuurlijk zijn de traditionele buitenfoto’s
gemaakt, bij ons in het Westbroekpark. Nu,
45 jaar later, zijn we nog steeds gelukkig getrouwd. We hopen nog heel veel jaren samen
te mogen zijn met onze kinderen.

Emma Moerman-van der Zwan
Schermerstraat 92
25 HD Den Haag
moer. an@hetnet.nl
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-advertentie-

STANDAARD
VARIFOCALE

www.specsavers.nl

GRATIS
GLAZEN
STANDAARD VARIFOCALE GLAZEN
ZIJN GRATIS BIJ MONTUREN VANAF €99

Zuid-Hollands Welvaren op TV West
Zuid-Holland en water horen bij elkaar, want
onze provincie had en heeft een bijzondere verzameling meren, plassen, zeearmen en vaarwegen.
Dit historisch vaarnetwerk wordt prachtig in beeld
gebracht in Zuid-Hollands Welvaren. De serie is
elke maandag te zien op TV West.
De waterwegen in Zuid-Holland bieden de moderne recreant een prachtig decor voor vaar-,
fiets- en wandeltochten. Dat wil de stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland graag laten
zien. Daarom neemt het programma Zuid-Hollands Welvaren de kijker mee op reis over
historische vaarwegen. Onderweg passeren allerlei kenmerkende elementen van het ZuidHollands vaarwegnetwerk. Elke aflevering heeft een andere invalshoek, zoals trekvaarten
en jaagpaden, sluizen en bruggen, historische havens of de Hollandse Waterlinie in ZuidHolland.

Uitzendtijden

Zuid-Hollands Welvaren is op maandagavond om 17.23 uur, 19.23 uur en vervolgens elk
uur te zien op TV West. Eerder uitgezonden afleveringen van deze en andere programma’s
zijn terug te zien op www.westonline.nl.
Zuid-Hollands Welvaren is een productie van Worx Media en Op Koers! in opdracht van
Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland, VSB Fonds, Fonds
Schiedam-Vlaardingen en het Van Ravesteyn Fonds zorgden voor de financiering.

Bijzondere documentaires in Westdoc
UW VESTIGING!
Specsavers Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Specsavers Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Rijnsburgse bloemenrijders, kinderen op themavakantie of de Duitse avonturen van
Jordy van Loon. Onder de titel WestDoc brengt TV West dit najaar wekelijks een documentaires over inwoners en gebeurtenissen in onze regio.
‘Lekker in m’n vel’ is zo’n typische Westdoc-documentaire. De
film gaat over kinderen met overgewicht, die in de vakantie
deelnemen aan een themakamp in Nieuwerbrug. Verslaggever
Arbel Eshet volgt de kinderen tijdens een week vol activiteiten,
emoties en plezier. ‘Lekker in m’n vel’ brengt hun strijd om gezond te eten, meer te bewegen en af te vallen in beeld. Maar
vooral ook hun zoektocht naar sociale contacten en acceptatie.

Standaard varifocale glazen zijn gratis bij monturen vanaf €99. Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen.
© 2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

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

Westdoc is elke woensdag te zien op TV West. Eerder uitgezonden documentaires zijn terug
te zien op www.westonline.nl.

Elke werkdag: TV West Ochtendnieuws
Steeds meer jonge en oude 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 kunst en cultuur
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

Deze week:

Naam

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

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

de vereniging en maak gebruik van de korting

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

maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Zuid-Hollands Welvaren
Verkeersjournaal

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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Een vrijpartij op nieuwjaarsdag met dramatische familietoestanden als gevolg

iet aan et e

aar in een adilla

Het was januari 9
toen mijn pa en ma nieuwjaar gingen wensen bij een
tante en oom. ijn vriendin was bij ons thuis op bezoek en mijn jongste zus
had ook haar vriend op bezoek. ij werd geacht een oogje in het zeil te houden conform het
verzoek van pa en ma. Een wat na ef verzoek want beide stelletjes gaven er na het wegrijden van de ouderlijke Daffodil de voorkeur aan in de slaapkamers in het huis te gaan vrijen.
Niks op elkaar passen dus, maar
de kans meteen benutten. Ik zal de
lezer verder de details besparen,
tenslotte is dit blad daar niet voor
bedoeld, maar een feit is, dat onze
oudste dochter op 8 oktober 1964
geboren werd als rechtstreeks resultaat van de nieuwjaars-vrijpartij.
De zwangerschap werd spoedig
duidelijk en het was vanzelfsprekend (zeker in die tijd), dat mijn
schoonmoeder het als eerste ontdekte. Zij deelde onze ongerustheid
en gezamenlijke hoop, dat het allemaal over zou gaan en ten goede
zou keren. Bedenk daarbij, dat ik
net na het behalen van mijn HBS-B
diploma in 196 de militaire dienstplicht was gaan vervullen en slechts
1,10 gulden verdiende per dag!
Hoop en wanhoop
De maanden februari en maart werden gevuld met hoop, wanhoop en
een intensieve briefwisseling tussen
mij, mijn meisje en schoonmoeder.
Mijn ouders wisten nog van niets.
Tot het moment waarop mijn
vader op mijn bureau thuis
een brief vond van mijn
schoonmoeder. Een
brief die ik mee
naar huis genomen
had uit de Simon
Stevinkazerne in
Ede, waar ik een
opleiding tot onderofficier volgde.
Mijn vader had die
brief gevonden, zich
verbaasd over het feit,
dat mijn schoonmoeder
de afzender was, de inhoud gelezen en was meteen
in zijn Daffodil gesprongen om
mij (ik was even koffie drinken bij
mijn schoonmoeder) te confronteren met de feiten, die inmiddels in
alle opzichten onomkeerbaar bleken
te zijn. Ik zie hem nog aankomen in
de zeegroene Daf. Boos zwaaiend
met zijn stok. Na het aanbellen
zwaaide hij naar mij met de brief

en stelde de retorische vraag “wat
dit allemaal was en waarom hij hier
niks van wist”. De confrontatie
was onvermijdelijk: nu wisten ook
mijn ouders het en weldra zou ook
mijn schoonvader erachter komen:
een zoon van nog geen 20 had
een dochter van net 17 zwanger
gemaakt. In 1964 een indringende
schande, die alleen maar kon worden opgelost door een huwelijk. Zo
ging dat toen.
Hulp van een tante
Een huwelijk? Met een dagvergoeding van 1,10 gulden? Met een
meisje, dat net bij een banketbakker werkte? Maar eerst moest ook
schoonpa worden geïnformeerd.
Een klus waar mijn schoonmoeder erg tegenop zag, want om het
voorzichtig te zeggen “schoonpa
was een behoorlijke driftkikker”.
De hulp van een tante werd ingeroepen en het werd verstandiger
gevonden, dat ik naar mijn eigen
ouderlijk huis ging. Waar m’n

- Ja er dat er geen kleurenfoto kon worden
betaald, aar toch een ooie herinnering. -

ouders vanzelfsprekend nog even
doorgingen met het uiten van hun

enorme teleurstelling. Ze onderstreepten andere verwachtingen van
de toekomst van hun zoon gehad te
hebben. Geen gesprek, dat mij echt
hielp, maar vanuit hun beleving wel
begrijpelijk – zeg ik nu achteraf.
oorddadige plannen
Later die avond werd duidelijk dat
mijn schoonvader, geconfronteerd
met de realiteit, spontaan te kennen
had gegeven mij aan het mes te
zullen gaan rijgen, maar van dat
fatale voornemen werd weerhouden
door de tante. Naast het formuleren
van deze moorddadige plannen, onderstreepte schoonvader vooral de
enorme schande die ik aangericht
zou hebben. Bij de buren, bij de familie, maar vooral bij het accordeonorkest, waarvan hij en zijn dochter
lid waren. Logisch eigenlijk, dat je
zo denkt als het om je enige kind,
je enige dochter van 17 jaar gaat en
je rekening houdt met de tijdsgeest
in de jaren ‘60. Nadat de storm was
geluwd werd ik gevraagd langs te
komen, maar mijn schoonvader
besloot er niet bij te blijven, hij
wilde mij niet zien en vocht
liever buiten de deur
tegen zijn tranen. Aan
het einde van de avond
kwam hij terug en
vroeg mij nadrukkelijk
te gaan nadenken over
oplossingen.
De oplossing was er
sneller dan ik aanvankelijk had durven denken.
Na gesprekken met een
neef, die in Ede woonde en
mij samen met zijn vrouw erg
steunde, en een gesprek met een
legerpredikant volgde een gesprek
met mijn compagniescommandant.
Deze gaf mij in overweging eens
na te denken over een contract als
KVV-er (kort verband vrijwilliger)
voor 4 jaar. Dat zou mij immers de
gelegenheid bieden een volwassen
salaris te ontvangen, te studeren en
zo de achterstand enigszins te com-

-

standers zullen geen ver oeden hebben gehad, hoe deze prachtige witte adillac de
kwestie een heel fatsoenlijk aanzien gaf. -

penseren. Ik had het daar natuurlijk
met mijn vriendin over, sprak er
mijn pa over aan en mijn schoonouders. De suggestie van mijn
commandant was – achteraf bezien
– prima. Mijn pa vond dat niet,
maar zette toch zijn handtekening
onder het uiteindelijke contract; ik
was immers nog minderjarig. Dus
werd ik vanaf 1 juni 1964 KVV-er
en had ik daarbij het geluk, dat ik
na het afronden van de onderofficiers-opleiding, overgeplaatst kon
worden van de cavalerie naar de
verbindingsdienst. Dat had twee
prettige neven-effecten: ik hoefde
niet naar Seedorf en ik kon een job
krijgen in den Haag en dus ook gewoon thuis wonen en slapen. De 4
jaar KVV heb ik doorgebracht in de
zogenoemde bunker in Clingendael,
het verbindingscentrum van het
hoofdkwartier van de Landmacht.
Op 5 juni 1964 werd er getrouwd.
In het wit en met een feestje na
afloop. Met foto’s in zwart-wit,
want op de vraag van de fotograaf
of ik ook foto’s in kleur wilde,
moest ik nee zeggen. Geen geld
voor kleurenfoto’s. Wel was er een
mooie witte trouwjurk, betaald door
schoonmoeder, die er 175 gulden
voor op tafel legde. Een trouwpak
kon er voor mij niet af, gelukkig
had ik nog een vrij nieuw kostuum,
glanzend van stof, volgens de mode
van toen. Trouwauto’s waren er
ook. De onze was de toen gebruikelijke Cadillac. Zachtblauw met
grote vleugels. Trouwringen en een
bruidsboeket maakten de afronding van het dramatische ‘moetje’

compleet. De ringen (merk Desiree)
kostten 75 gulden, het bruidsboeket
bestond uit rode rozen en kostte 40
gulden. De rozen waren echt mooi.
De avond van 5 juni 1964 werd er
bij mijn schoonouders toch een
prima feest gegeven. Waar mijn
schoonvader accordeon speelde en
mijn pa samen met zijn favoriete
zus een onvergetelijke medley
zong. Hij was niet voor niks jarenlang voorzitter geweest van Zang
door Vriendschap.
p eigen benen
Een dramatische periode, waarin
ons leven en dat van onze ouders
en familie compleet op de kop werd
gezet als gevolg van een vrijpartij,
werd afgesloten met een feest,
dat ook de aftrap voor een nieuw
begin betekende. Een moeilijk
begin, want in die tijd ging trouwen
meestal samen met inwonen, omdat
er geen huizen beschikbaar waren.
En al helemaal geen aflossingsvrije
hypotheken en belastingaftrek. Dus
woonden we uiteindelijk jaar in
bij mijn schoonouders, waarna we
voor het eerst echt helemaal op
eigen benen kwamen te staan. Toen
inmiddels ons tweede kind, een
zoon, geboren was. Later, in 1972
werd onze derde (weer een dochter)
geboren. Inmiddels heeft het ongelukje van 1 januari 1964 zichzelf al
45 jaar overleefd. Misschien lag dat
wel aan die lichtblauwe Cadillac.

Ton van Rijswijk

avanri s i @ pnplanet.nl

• Rode loper service
• Heerlijke champagne
• Chauffeur in smoking
• Vrije kilometers
• Stijlvolle versieringen
• All-inclusive service
• WWW.BIG-LIMO.NL
• 0900-2445466

Tegen inlevering van deze bon ontvang u 5% korting!*
*Deze bon is alleen geldig voor de vestiging Delft, en alleen op nieuwe boekingen.
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ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

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

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:

•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT
Verplaatsen van meubels, indien
nodig leeghalen van kasten.
Verwijderen van oud tapijt en
het nieuwe gelegd in 1 dag.
Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN
•GORDIJNEN
•ROLGORDIJNEN
VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals
brand-, water-,
vloerbedekkingsschade, etc,
handelen wij voor u af.

WWW.DELEERSPECIALIST.NL

•VERHUIZINGEN

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar

van der Valk

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.

De onstant ebe uestraat 102 - Den Haag
el 0 0- 11 2 0 baderie nl

plete
e com
Voor d k van uw
aanpa rieur
inte

In- en uitpakservice

•Binnen - en
buitenschilderwerk
•Stucwerk
•Behangen
Sauzen van wanden en
plafonds in één dag.
g bij u
en graa ratis
m
o
k
ij
W
or een g
thuis vo prijsopgave
n
advies e

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

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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Een boze fee in een ndisch sprookje te andung maar:

en alve eeuw liefde gelu

aa te et goed

n 9 7 diende ik als dienstplichtig marinier in Nederlands ost- ndi . n ost Java met als
standplaats oerabaia om precies te zijn. Het was daar dat ik het meisje ontmoette dat later
mijn vrouw zou worden. aar dat zou nog heel wat voeten in aarde hebben.
Riet werkte als burgerkracht op het
Commandementsbureau. We wisselden weleens een paar woorden
maar daar bleef het lange tijd bij.
Tot ik haar op een dag in de stad
tegenkwam. Ze was alleen en ik
vroeg haar of ze meeging naar de
Marinierscantine om wat te drinken. Dat zag ze niet zo zitten maar
ik mocht haar wel thuisbrengen en
daar koffie drinken. We namen een
betjak (een driewielige fietstaxi)
en zaten lekker knus schouder
aan schouder in het krappe bakje.
Ik werd door haar moeder met
de bekende Indische gastvrijheid
ontvangen en dat werd het begin
van een mooie vriendschap, want
meer was het nog niet. Pas later
toen ik tijdelijk werd overgeplaatst
naar het infanteriebataljon in
Probolingo miste ik haar zo dat
het tot mij doordrong dat het meer
was dan vriendschap en dat ik van
haar hield. Dat bleek gelukkig
wederkerig te zijn. We wisten dat
we samen verder wilden en op 1e
Paasdag 1949 verloofden we ons.
Maar zoals vaker in sprookjes dook
ook bij ons een boze fee op in de
vorm van een van haar zusters. “De
mortuis nil nisi bene”, van de doden
niets dan goeds maar zij is voor
mij de uitzondering die de regel
bevestigt. Zij lokte haar moeder
met het bericht dat ze praktisch op
sterven lag naar Bandung. Riet liet
haar moeder niet in de steek, zegde
haar baan op en beiden vertrokken hals over kop naar Bandung
waar overigens ook de rest van de
familie woonde. Ze werden door de
“stervende” zus vrolijk verwelkomd. Dat werd verkering op de
lange afstand, hemelsbreed 600 km.
oeilijke beslissingen
Voor mij brak een moeilijke tijd aan
want ik moest een aantal ingrijpende beslissingen nemen. Wilde

ik met Riet doorgaan? Wilde ik in
Indië achterblijven als mijn bataljon
ging thuisvaren? Ik besloot er voor
te gaan zoals dat tegenwoordig
heet. Een besluit waar ik nooit spijt
van heb gehad.
Mijn verzoek om daar te mogen
demobiliseren werd toegestaan, ik
vond een goede baan en trok in de
kamers waar Riet en haar moeder
hadden gewoond. We hadden een
drukke correspondentie maar ik
ontdekte later dat onze brieven waren opengestoomd en zus dus van
al onze plannen op de hoogte was.
Zij beheerde de familiepapieren
en toen Riet de voor het trouwen
benodigde documenten vroeg zoals
haar geboortebewijs en de overlijdensakte van haar vader ontkende
ze die te hebben terwijl de hele
familie wist dat dit een leugen was.
Nieuwe documenten opvragen was
een moeilijke zaak omdat veel vestigingen van de burgerlijke stand in
de bersiaptijd door de Indonesiërs
waren platgebrand. Riet kwam voor
overleg naar Soerabaia.
amen naar andung
We besloten samen naar Bandung
te reizen en de familie een ultimatum te stellen, op korte termijn
trouwen of ongetrouwd samenwonen. Het werkte en de rest van de
familie steunde ons. Ze ging nog
eens goed kijken en warempel, ze
vond de benodigde documenten.
Nu konden er spijkers met koppen
worden geslagen. Ik verzocht het
thuisfront van mijn spaargeld stof
en alle benodigdheden voor een
bruidsjurk te kopen en per luchtpost
op te sturen. Dat soort zaken was
daar niet of nauwelijks te krijgen.
Dat verzoek werd liefdevol en snel
uitgevoerd. Het pakket kwam al vrij
snel bij mij aan. Ik maakte het open
en genoot van de inhoud. Mooie
stof voor de jurk en de sluier, witte

handschoenen en een kroontje van
witte wasbloempjes. Ik pakte alles
weer zorgvuldig in en stuurde het
via de post naar Riet in Bandoeng.
Daar kwam het volgens de berichten nooit aan en dus ontstond een
crisissituatie.
eddende engel
De reddende engel was de natuurlijke moeder van de bruidsmeisjes die
kans zag alle benodigde spullen op
tijd en op haar kosten uit Singapore
aan te voeren. Jaren later, tijdens
een hevige familieruzie kwam de
waarheid boven. Het pakket was
wel degelijk aangekomen en door
de zus achterover gedrukt. Een paar
familieleden wisten ervan maar
zwegen uit angst voor moord en
doodslag wat misschien wel zo
verstandig was. Voor het moment
waren de problemen opgelost en
verliep alles verder naar wens. Het
wachten was op het vaststellen van
een datum waarop we bij de Burgerlijke Stand terecht konden.
We waren er helemaal klaar voor
toen het bericht kwam:10 mei 1950.
Per telegram stelde ik de familie in
Den Haag van dit heugelijke feit in
kennis: TRO WEN TIEN MEI
LEM
En zo zetten we dan samen de grote
stap. Ik herinner me dat ik bij het
zien van Riet toen zij door haar
moeder werd binnengeleid moeite
had mijn emoties de baas te blijven.
Na de plechtigheid in de kerk
gingen we naar het stadhuis waar
we “voor de wet” trouwden. We
troffen nog wel een Nederlandse
ambtenaar maar de akte was al in
het Maleis.
taatsieportret
Op de terugweg lieten we bij een
fotograaf ons “staatsieportret”
maken. De bruiloft zelf was een
geslaagd feest. Een zwager had

en oo duin uweli

- et staatsieportret van de ge oten fotograaf, aar de echte
bruiloftsreportage hebben iet en eo nooit gezien. -

zich opgeworpen als ceremoniemeester en had alle eer van zijn
werk. Zijn vriend, een politiefotograaf van de Militaire Politie (MP)
maakte een complete reportage van
wel 0 à 40 foto”s. De volgende
ochtend, nog voor wij vertrokken bracht hij twee vergrotingen.
De rest bracht hij een paar dagen
later .bij de zus. We hebben ze
nooit gezien!
De ceremoniemeester verzorgde
ook de muziek tijdens het bal. Ik
had hem toevertrouwd dat ik nou
niet bepaald een Fred Astaire op de
dansvloer was en had hem gevraagd
met “iets langzaams” te beginnen.

Hij kondigde aan dat het bruidspaar
het bal zou openen en draaide toen
wij klaar stonden een spetterende
tango. Ik kon geen kant uit. Gelukkig was Riet erg slank en niet
zwaar. Ik sloeg mijn arm stevig om
haar heen en door de lange jurk kon
niemand zien dat zij hele stukken
letterlijk “geen poot aan de grond”
kreeg terwijl ik de meest fantastische passen liep te verzinnen.
Al met al was de bruiloft een succes. En het huwelijk? 50 gelukkige
jaren tot de dood ons scheidde!

Leo Meershoek (8 )
lmeershoe @ iggo.nl

oot e

n 9 zijn wij letterlijk en figuurlijk het huwelijksbootje in gestapt. Het was op 29 oktober van dat
jaar dat wij als piepjong stelletje gingen trouwen. erwijl thuis in de wieg een prachtige zoon lag van
precies vier weken oud wat in die tijd natuurlijk heel ongebruikelijk was.
Ik was 17 en mijn man 19 jaar. En wij ‘gingen’ al sinds ik 12 en hij 14 was met elkaar!
Ja, eigenlijk waren we nog maar twee kinderen, maar spijt hebben wij nooit gekregen.
Binnenkort zijn we dus al 45 jaar met elkaar
getrouwd en varen nog steeds een goede koers.
Inmiddels kunnen wij niet meer alleen in ’t bootje.
Ons gezinnetje is uitgebreid naar 19 personen: behalve m’n man en ik, 2 zoons en 1 dochter, met partners,
en 7 kleinkinderen, vanwie er ook 2 een partner hebben.
Onze grootste trots zijn onze 2 achterkleinzoons van nu 2
en jaar oud. We zijn een heel gelukkig echtpaar.

Jenny en Koos Knops

J. Massenetstraat 156, 2551 E Loosduinen

- p 9 oktober 196 vertrok dit huwelijksbootje, dat nog steeds
goed in de vaart ligt.-
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U maakt zich
zorgen om zorg?

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout
zorgen ervoor

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

KARAKTER
VAN HOUT
VOORDELEN VAN
KUNSTSTOF

Wij hebben een Ouderenconsulent in huis die u graag, waar
mogelijk, ‘uit uw zorg’ helpt. Zij weet de weg in de wir-war van
mogelijkheden, heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies.
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg.
Centrum Bezuidenhout

Centrum Carel van den Oever

Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

zorg voor zorg

NIEU
nú z W: Woo
on d
er mdLine ®
eerp
r ijs !

Schrijnwerkersgaarde
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl
www.carelvandenoever.nl
Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Karakter van hout, voordelen van kunststof
Schipper Kozijnen heeft hét alternatief op de schuine lasverbindingen
in het kunststof kozijn: WoodLine®. Een mooie rechte verbinding
in kader en draaideel, en de uitstraling van het traditionele houten
kozijn, met behoud van sterkte en de optimaal isolerende
eigenschappen van kunststof.
Kom kijken in onze showroom aan James Wattstraat 5
(Gouwestroom) in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien
en dakkapellen.

Dagelijks
geopend van
11.00 tot 22.00 uur
Een verﬁjnd
Oosters Specialiteiten Restaurant
De sfeer in restaurant De Chinese Muur is onmiskenbaar Aziatisch. Alleen al de symbolische brug over de
goudvissenvijver in de entreehal lijkt een overstap
van west naar oost. Door de inrichting met zijn vele
antieke boeddhabeelden, het houtsnijwerk en de
schilderingen die overal in het restaurant te vinden
zijn, wordt de typische sfeer van Oosterse gastvrijheid gecreëerd. Onze creatieve meesterkoks kunnen
niet alleen de meest verfijnde gerechten bereiden uit
o.a. Szechuan, Peking, Canton, Mongolië, Japan en
Indonesië, maar deze ook moeiteloos en nagenoeg
oneindig combineren. De Oosterse keuken biedt immers een enorme verscheidenheid aan smaken. Sinds
jaar en dag vinden mensen in grote getale hun weg
naar De Chinese Muur, idyllisch gelegen aan De Vliet,
de waterdag die tweeduizend jaar geleden door de
Romeinen werd gegraven, niet ver van het centrum
van Den Haag. Zij beschikt over een meer dan ruime
restaurantruimte. Er is plaats voor zeker 350 mensen
en, ook niet belangrijk, er is ruim voldoende, gratis
parkeergelegenheid. Maar toch is reserveren, zeker
in het weekenden op de feestdagen, nodig teneinde
teleurstelling te voorkomen.
• Accomodatie tot 350 pers.
• Zakenlunches en –diners
• Diner-dansant
• A la carte
• Ruime parkeergelegenheid
• Recepties, bruiloften,
feesten en verjaardagen
• Catering Party services
• Tevens afhalen mogelijk

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

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

Afhalen is ook mogelijk!
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ruid leding al
een roo e in
ei 9
de oorlog was voorbij en wij wilden graag trouwen. Er was van alles niets maar wij konden
twee kamertjes zonder keuken huren. Van ouders en grootouders kregen we wat gebruikt huisraad.

Dan was er nog de grote vraag: “hoe
komen wij aan bruidskleding?” Als
van zovele bruidjes was het ook
mijn droom om in het wit te trouwen. Er was geeneens een nieuwe
jurk te koop, laat staan een witte
trouwjurk. Mijn vader bezat nog
één keurig, donkerblauw kostuum en
ik mocht dat hebben. De oorlogsjaren
hadden ons vindingrijk gemaakt. Een
kleermaker kon van een kostuum een
mantelpakje maken. Het jasje werd
gekeerd, dan zat meteen de knoopsluiting aan de goede kant. Van de pantalon
werd een vierbaans rokje gemaakt. Met
dat gevolg dat mijn vader alleen nog
zijn uniform had, die hij droeg als bode
op het stadhuis in Den Haag. De nikkelen knopen met ooievaartjes (wapen
van Den Haag) werden vervangen door
gewone knopen, maar het bleef een
uniform.
llebei in tranen
Een paar dagen vóór ons huwelijk,
kreeg mijn moeder een adres op de
Laakkade, van een pas getrouwde jonge
vrouw, die haar witte trouwjapon wilde
verkopen. Diezelfde avond ben ik naar
haar toegegaan en na de reden van
mijn bezoek te hebben verteld, mocht

- Getrouwd et een bevrijdend gevoel. llebei
prachtig uitgedost, aar het had wat handarbeid en tranen gekost. -

ik binnen komen. Zij hadden twee
piepkleine kamertjes in onderhuur. Met
de kersverse getrouwde vrouw ging ik
in het slaapkamertje de trouwjurk passen. Ik was helemaal ondersteboven dat
zoiets moois nog bestond; het leek wel
een sprookje.
Zo blij als ik was, zo kortaf was de
verkoopster van de japon. Het model
stond mij niet, de maat was niet goed,
het wit maakte mij bleek, enzovoorts,
enzovoorts. Totdat, onder tranen, het
hoge woord eruit kwam, bij nader inzien kon zij geen afstand doen van haar
trouwjapon. Zij huilen, omdat ze hem
niet kwijt wilde en ik huilen, omdat ik

rouwen et
te grote oenen
n 9 kwamen mijn verloofde en ik uit de lange oorlogsjaren gelukkig levend maar wel berooid in de vrijheid. Wij zijn toen op 2 september 9 getrouwd. k
kon van een goede vriendin een bruidsjapon met sluier
lenen en mijn a.s. man van iemand een kostuum.

Ik had de laatste oorlogsjaren
geen schoenen meer en liep op
houten plankjes met over de
wreef een reep katoen gespannen,
wel geborduurd.
Omstreeks twaalf uur zat ik
keurig aangekleed in de kamer
van mijn ouderlijk huis, maar met
plankjes aan mijn blote voeten.
Mijn a.s. zwager zag dat en
vroeg: moet je zo op je huwelijksdag lopen? Ik kon moeilijk
op mijn blote voeten gaan. Hij
zei, wacht, ik kom zo terug. Een
tante van hem woonde vlakbij, hij
vroeg haar, hebt u de trouwschoenen nog? Ja hoor en hij kreeg ze
mee.

M’n zwager zei: geen nood, en
van wat oud papier maakte hij
propjes en stopte er zoveel in de
neuzen van de schoenen, dat zij
niet meer van mijn voeten vielen.
Zo gebeurde het, dat ik niet op
plankjes, maar toch op echte
schoenen een fijne huwelijksdag
mocht beleven.
Wij mochten 42 jaar samen zijn,
kregen kinderen en nu op mijn
88ste woon ik dankbaar en toch
blij vlakbij mijn kinderen in het
prachtige Drentse dorp Westerbork, weliswaar in een piepklein
huisje, maar met een gezellige
bloementuin.

eter dan plankjes
Toen kwam het probleem, ze
waren maat 42 en ik had 8.

Riet Vollebregt-Remmerswaal
ri o.vollebregt@1 move.nl

ino a
tweede
uweli

hem niet kon kopen. Ondertussen zat
de jonge echtgenoot in het huiskamertje de krant te lezen en hoorde
ons gesnuf.

Dit is een trouwfoto van het tweede huwelijk van
mijn opa Kees Kalmeijer geboren op 7 augustus
880. Hij hertrouwde op 2 april 9 9 met arietje
Wiltenburg geboren op 8 september 88 .

alomonsoordeel
Zijn gezicht kan ik mij niet meer
herinneren, maar zijn wijze ‘Salomonsoordeel’ zal ik nooit meer
vergeten. “Hou eerst eens op met
dat huilen, “ zei hij heel rustig en
tegen zijn vrouw: “Jij leent dit
meisje die jurk” en tegen mij: “Jij
brengt hem op erewoord na je huwelijk
weer terug”. Van geld wilden ze beiden
niets weten.
Het was een wonder, ik had voor mijn
grote dag een witte trouwjapon!
Zoals beloofd, is het gegaan. Gestoomd
en wel en met een groot boeket bloemen heb ik de jurk teruggebracht. Mijn
bruidegom droeg het pak van zijn vader, de schoenen van zijn broer en een
gehuurde hoge hoed die te groot was.
Wat waren wij een deftig bruidspaar in
oktober van het bevrijdingsjaar 1945.

Zij ontmoetten elkaar voor het eerst op een 25-jarige bruiloft
van de familie Van Nierop, de familie van mijn echte oma
en voor de tweede keer op de gouden bruiloft van diezelfde
familie. Intussen was mijn eigen oma na een lang ziekbed
overleden en was mijn opa dus weduwnaar geworden. Het
klikte kennelijk en er volgde een bruiloft en ze zijn nog bijna
15 jaar samen geweest totdat mijn opa overleed in 1954.

Riet Vollebregt-Remmerswaal
ri o.vollebregt@1 move.nl

Aluzia Flaman-Sjerp

- Stijlvol
gekleed, het
tweede huwelijk van
ijn opa in het jaar voor de
oorlog uitbrak. -

Rosenburch 24
2 21 P Leiden

er aling in de a an e uin
p 2 september 9 zijn we getrouwd in het stadhuis op het urgemeester De onch plein.
nze respectievelijke zussen waren getuigen die allebei zwanger waren dus er waren ook
nog twee stille getuigen. Het stadhuis is er niet meer maar ons huwelijk is gelukkig nog
steeds intact.

Na de burgelijke voltrekking zijn
we naar de Oude Kerk in Scheveningen gegaan waar Ds. P. Lugtigheid ons huwelijk inzegende. Een
markante man, aan wie we met veel
genoegen terug denken. Tegenover
de Oude Kerk zat een muziekwinkel en bij het verlaten van de kerk
werd er op verzoek van mijn moeder de Bruidsmars van Lohengrin
gespeeld. Die muziekwinkel heeft
dat voor ontzettend veel bruidsparen gedaan en zei dan: O is het
weer zover en voor hoelang? Foto’s

- e trouwerij
op het stadhuis.
Met corsage dus, op herhaling
in de Japanse uin ontbrak die -

werden gemaakt in de Japanse tuin
en daar kwamen we de volgende
dag weer, wacht maar even af
Daarna was er een receptie in het
Catsheuvel en een diner, alles in
stijl dus. We vertrokken na alle
festiviteiten naar huis, inwonend bij
een oude dame.
Jac uet moest terug
De volgende morgen werden we
via mijn schoonmoeder, die wel
telefoon had, geroepen dat de fotograaf aan de lijn was. Het bleek dat
de foto’s in de Japanse
tuin gedeeltelijk mislukt
waren en of we
nogmaals op
wilden draven.
Ja, maar het probleem was dat het
gehuurde jacquet voor
15.00 uur terug moest zijn,
en dat mijn bruidsboeket weliswaar
in het water had gestaan maar toch

niet meer helemaal fris was. En
het make-up tasje was zoek, maar
okay we besloten om toch te gaan.
Per taxi, heel luxe op kosten van
de fotograaf naar de Japanse tuin,
mijn sluiertje weer op, het diadeem
weer goed gefrutseld, de corsage
vergeten en weer lachen en stralen
voor de foto’s.
Je kunt in het album precies zien
wat de originele foto,s zijn want
die zijn dus met corsage. Daarna
naar de Theresiastraat om het
jacquet terug te brengen. Ik bleef
met trouwjurk in de auto zitten en
mijn man kwam na 10 minuten
in zijn gewone kloffie naar buiten
en stapte in de taxi waarop de
taxichauffeur zei: “zo u hebt er al
gauw genoeg van”. De beste man
begreep er totaal niets van.

J.Kleinveld - V.d.Vegte

Mariastraat 10
2245 D Wassenaar
e ail j-kleinveld.speedlin .nl
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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
laat u stem oren in politie Den Haag
gee t gratis persoonli advies bi vragen over
O
persoonsgebondenbudget pensioenen et
gee t orse orting op u ie te ostenver e ering Oo veel andere voordelen www.anbo.nl/voordeelenkorting
ee t gratis belasting invulservi e
organiseert andelingen etsto ten ulturele uitstap es r is alti d een
O a deling bi u in de buurt www.anbo.nl/bijuindebuurt
voor leu en invol vri illigers er met ondersteuning van de
Oa ademie

Nog geen lid? Word lid!
ri u nu in op

anbo nl lid orden mail in o

anbo nl o bel 0 0-2

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
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Moeders Maatje
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De gratis service van Modehuis Regina

Als zoon of dochter valt het niet altijd
mee om samen met uw ouder wordende
moeder kleding te kopen. Buiten de
discussie of iets wel of niet mooi is,
komen er vaak nog een aantal andere
struikelblokken bij kijken. “Is er genoeg
ruimte in de paskamer, heeft de
verkoopster wel tijd en zin om ons te
helpen?”

00 0

Ge te s tÊ d
oor:

Ê

Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-54 131 83 (e) info@partyboot.nl
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ANWBÊtestÊnoodstopÊbrommobielen
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3ÊgroteÊmerken:
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Moeders maatje bij
Modehuis Regina
Maak eens een afspraak bij ons en
bovenstaande problemen zijn verleden
tijd. Een privé pasgelegenheid zorgt
voor de rust en ruimte die uw moeder
nodig heeft om kleding te passen.
Rolstoelvriendelijk en van alle gemakken
voorzien. Zoals een vakkundige adviseuse
die u graag van dienst is, zodat moeder en
haar maatje in alle rust kunnen
kijken en passen.

Onveilig

Onveilig

Onveilig

Onveilig

✔Veilig
✔

MerkÊX MerkÊX

MerkÊY MerkÊY

Veilig

ANWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ
ANWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ
Onveilig
Onveilig Onveilig
nareÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
nareÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
WeesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ

Onveilig

✔Veilig
✔Veilig

veiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
GaÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!

WeesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ
“Uw dealer voor de twee best geteste brommobielen en met
de grootste
www.aixam.nl
veiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
showroom van Zuid-Holland:
GaÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!
ANWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ
ANWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ
Vollebregt Autoservice
nareÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
nareÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
Edisonlaan 30

Mient 184
WeesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ
2665
JE Bleiswijk
WeesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ
2564 KT Den Haag veiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
010-5219218
veiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
GaÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!
GaÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!
070 - 323 52 18
info@vollebregtautos.nl
www.modehuisregina.nl

www.vollebregtbrommobiel.nl
www.aixam.nl
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Kleine
Nostalgie
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. at overblijft zijn de spaarza e o enten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

- nktpotten zijn er o o
te vallen. -

oen was het onderwijs nog heel gewoon

et Julius Pasgeld

ot 9 8 hadden alleen docenten en schooldirecteuren iets over het onderwijs te zeggen. Daarna kwam de
ammoetwet. verheidsdienaren adviseurs tussenbaasjes en anderen die ook nog nooit een krijtje in hun
hand hadden gehad gingen ineens vertellen hoe het moest. Het onderwijs werd botte nering in plaats van
een mogelijkheid om je geest te verrijken.

Precies een halve eeuw geleden
begon ik als onderwijzer aan een
openbare lagere school in Rijswijk.
De overheidsbemoeienis bleef toen
beperkt tot één lesbezoek van de
wethouder die, vergezeld van de
onderwijsinspecteur en het hoofd
der school, bepaalde of ik na acht
maanden tijdelijke dienst een vaste
betrekking waard was. Dat bleek
het geval. Daarna hield ik wekelijks
in een schriftje bij hoever ik met de
voorgeschreven lesstof was gevorderd. Eens per maand bladerde het
hoofd met een peinzende uitdrukking door dat schriftje. Soms liep
ik wat achter met de breuken maar
was al bijna klaar met Europa en beloofde beterschap. Naast de deur van

- artoon, collectie
ationaal nderwijs useu otterda . -

het klaslokaal hing een lesrooster
dat uitblonk in eenvoud. Iedere dag
kon er twee uur naar keuze worden
ingevuld. Dan kon de leerkracht
z’n eigen favoriete leerstof aan de
kinderen kwijt. Ik besteedde die uren
vooral aan handenarbeid en tekenen.
Dat viel nog niet mee. Want in mijn
klas zaten 45 kinderen.
Colbert en roken
Nu is het nauwelijks meer voor te
stellen maar in die tijd moest ik in
de klas een colbert aan, hoe warm
het ook was en mocht ik gewoon
voor de klas roken. En er waren
maar twee schoolvergaderingen per
jaar. Per jaar! Die vonden tussen de
middag plaats met het voltallig personeel in het hoofdenkamertje. Half
december werden daar de uitzonderlijke leerlingen besproken evenals
de wijze waarop de kerstviering
in de school gestalte zou krijgen.
De tweede vergadering was begin
juni. Daarin werd bepaald welke
leerlingen bleven zitten. Ook werd
op dat moment bepaald waar we met
de schoolreisjes naar toe gingen.
Naar Avifauna bijvoorbeeld. Of
naar trecht om de Dom te beklim-

openhuisop

Zaterdag25september2010
Van10.00tot13.00uur
Hermelijnrade120inDenHaag

men. Beide vergaderingen duurden
hooguit drie kwartier. En dat was het
wel zo’n beetje. Bijzondere zaken
werden in onderling overleg in
goede banen geleid. Klachten waren
er niet. Noch van de ouders, noch
van de leerkrachten. En de kinderen
namen daar op school over het
algemeen het goede voorbeeld aan.

- vifauna, een ooie schoolreisjesbeste
n tegenwoordig ook
in trek bij huwenden trouwens.. -

ing.

De fouten die ik zelf maakte probeerde ik het volgend schooljaar te
verbeteren. En zo was het onderwijs
heel gewoon.
alarisman op brommer
Slechts eens per maand vond er een
gebeurtenis plaats die de normale
gang van zaken op school enigszins
verstoorde. Dat was de uitbetaling
van de salarissen. Die salarissen

werden gebracht door een man met
een leren jas op een bromfiets. Door
de ramen van
de klas kon je hem al zien aankomen. In de zijtas van de bromfiets
zat het geld. Dat was van te voren
op het gemeentehuis reeds per
leerkracht uitgeteld en in een bruin
envelopje gedaan met je naam en het
bedrag erop. Het hoofd stuurde een
leerling de klassen rond om te vertellen, dat het loon was aangekomen.
Alle leerkrachten moesten dan naar
het hoofdenkamertje om te controleren of het bedrag, dat op de enveloppe stond vermeld ook inderdaad
in de enveloppe zat. Ik had in die
tijd ongeveer 00 gulden per maand.
Het klopte altijd precies. Ook bij de
collega’s. Nooit heb ik meegemaakt
dat het niet in orde was. Ondertussen was het in al die klassen zonder
leerkrachten natuurlijk een beestenbende. Als ik terugliep naar mijn
klas zag ik in de gang de opperboef
van mijn klas, Siem van Leeuwen, al
in de open deur op de uitkijk staan.
(Siem, Siem. Wat is er na al die tijd
toch van je geworden?) ‘Daar heb je
hem. Daar heb je hem!’, hoorde ik
Siem roepen. En snel trok hij op dat

moment de deur van de klas achter
zich dicht.
Vanzelfsprekende orde
Als ik dan binnenkwam zat iedereen
doodstil te werken. Maar aan de
verse propjes op het plafond en de
omgevallen inktpotten kon ik zien
dat ‘mijn’ kinderen gelukkig gewone
kinderen waren die, net zoals alle
gewone kinderen waar ook ter wereld, niet zonder van bovenaf opgelegde orde konden. En dan bedoel ik
dus vanzelfsprekende orde. Orde die
ontstaat vanuit natuurlijk gezag van
mens tot mens. Gezag, dat iedere
keer weer opnieuw per situatie moet
worden waargemaakt.
En dan bedoel ik dus niet dat gezag
van tegenwoordig. Dat is geen
gezag. Dat is botte macht. Bepaald
door de overheid. En door andere
nitwits die nog nooit in je klas zijn
geweest. En die denken dat al die
regeltjes die ze achter hun bureau
hebben zitten verzinnen voor iedereen gelden.

Roerend mee eens? Of juist niet?
Mail dan naar
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

n og 

enkeler
tehuu

openhuishetatrium
21vrijesectorwoningen

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

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

Ondervoorbehoudvanwijzigingen.

openhuis

Opzaterdag25september,van10.00toto13.00uurhoudenwijOpenHuis
inHetAtrium.Ubentvanhartewelkom.

meerinformatie

BentugeïnteresseerdineenwoninginHetAtrium?Bel(070)3215353
envraagnaarAngelovanLoenenofLindaLeidelmeijerofkom
naaronsOpenHuis.

Bentuopzoeknaareennieuwewoning?KomdannaaronsOpenHuis!
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Heen et ge a t allen
terug et een oldaat

etrouwd
verdiende e eer

p 22 mei 9 ben ik getrouwd met rans die ik eind mei 9 ontmoette na een
inkomen van de rene-brigade in Den Haag. Het was een leuke ontmoeting.

p 8 maart 9 8 werd het burgerlijk huwelijk van Emma en mij voltrokken in
het stadhuis van Den Haag. We zijn maatschappelijk nog niet aan een
huwelijk toe we sluiten het gewoon uit financi le overwegingen: een
getrouwde schoolmeester verdient nu eenmaal meer dan een ongetrouwde.
rouwen dus. En niks samenwonen sparen.

Ik met m’n zus gingen met eetwaar naar de stad om te verkopen in een bar. Gehaktballen, nog klandestien. Daar
zaten drie militairen die net in de stad waren aangekomen. Wij hadden net de Hongerwinter meegemaakt en
waren erg benieuwd hoe het was met onze familie in Breda. Wat hadden we het getroffen, één van de militairen
kwam uit Breda en het bleek een buurjongen te zijn, hij woonde met zijn hele familie honderd meter van de onze
vandaan. Het was heel leuk en meteen erg vertrouwd. We gingen meteen samen weg en het klikte meteen. We
zijn na een jaar getrouwd. We gingen bij een familie inwonen. Het was echt van alles bij elkaar sprokkelen en we
maakten van zitstoelen leuke leunstoelen. ’t Was een heel gelukkig huwelijk maar erg kort. De oorlog had hem
veel nadelen voor zijn gezondheid gebracht. We zijn 17 jaar getrouwd.
- en gelukkig aar te
kort huwelijk, et rans
uit Breda. rouwfoto van
1 juni 1946. -

en oet
et vier

i

Mw. H.A.P. Ruskus – Schoen

Louis Vlietstra

louis.vlietstra hetnet.nl

olitiebegeleiding
Toen alles klaar was, wachten op de koetsen. Op de
afgesproken tijd niets te zien. Een half uur te laat ar-

aat

p de bijgaande foto ziet u mij nneke
immermans als bruid met mijn bruidegom
Wim van chijndel op het ijs. We kennen elkaar
al 0 jaar we zijn buurkinderen en wonen in de
nieuwbouwwijk orgenstond.
Hier op de foto is het 1 januari 1966. Het is een strenge
winter er ligt ijs en het sneeuwt. Je kon pas ingeschreven
worden als woningzoekende als je getrouwd was. Daarom
zijn we in september 1964 voor de wet getrouwd. Via via kregen we een kleine eerste etage. Alleen aan de voorkant zaten
ramen. Vanmorgen zijn we in de Antonius en
Lodewijkkerk op de Leyweg getrouwd. Nadat de fotograaf
de foto’s in de kerk had gemaakt, vroeg hij of we het leuk
vonden om ’s middags nog wat extra opnames te maken op
het ijs met schaatsen aan. En dit is het resultaat.

- a de inzegening van het huwelijk in de ntonius en
odewijkkerk op de e weg nog even op de schaats.-

Martin Campslaan 8
2286 TJ Rijswijk
at vs@casema.nl

g vanderhoe @cs.com

oals gebruikelijk in die tijd gingen wij op 2 oktober 970 met trouwauto en volgauto s naar de
kerk. De auto s worden bij irma De Vries in de oetensstraat besteld. Helaas hebben ze g n
witte bruidswagen maar ach dat is het ergste niet.

riveerden de koetsen. Het was intussen een zwarte koets
geworden maar wel met de verontschuldiging dat ze
wat laat waren, de vierde schimmel moest bij de schillenboer vandaan komen. En dat na het vertrek van het
huis van de bruid om de hoek van de straat de bespanning brak van de koets van het bruidspaar, en alle paarden uitgespannen moesten worden, ach een kniesoor die
daar op let. We kwamen te laat in het stadhuis en veel
te laat in de kerk, maar we zijn die dag toch getrouwd.
Inmiddels was het wel spitstijd geworden en kregen we
politiebegeleiding door de stad .

A.C. van Schijndel-Timmermans

Gerard van der Hoek (1925)

ered door ed a

el

rouwfoto o de

Na afloop van de ‘plechtigheid’ gaan we - met de beide huwelijksgetuigen, Emmy’s vriendin Erna
en mijn vriend Wim – naar café Corona, op het Buitenhof, daar spelen de Millers, met zang van
Sanny Day. ’s Avonds, bij mijn schoonouders, gebruikten wij, de jonggehuwden, ouders en schoonouders, het bruiloftsmaal. Als dat genoten is, ga ik met mijn vader en moeder naar huis, laat mijn
bruid achter. Wat mijn schoonmoeder verleidt tot de kreet: “Arme jongen”. Over die uitlating, toen,
in die tijd, en in dat min of meer religieuze milieu, daar moet je eens over nadenken.
- aagse fotograaf:
“ ijk ekaar s reg
gelukkig aan”.-

Zweeloostraat 140
2545 VA Den Haag

Het is alweer ruim
jaar geleden dat ik mijn toenmalige verloofde thans mijn vrouw
verzekerde dat als wij gingen trouwen ik haar zou ophalen in een koets met vier schimmels.
Toen het een aantal jaren later zover was stapte ik naar
de rijtuigenverhuur, de toen al bekende Van der Lans,
om afspraken te maken voor de trouwdag. Geen enkel
probleem. Een koets voor het bruidspaar, een witte met
4 schimmels en 6 volgkoetsen met twee paarden. Geen
probleem.
In april 1956 was het zover. Bruidsboeket met bijbehorende corsages kon ik om 9 uur afhalen in het station
Hollands Spoor, waar ze naartoe gestuurd waren door
de bloemist. Dat zij pas om 10 uur arriveerden, ach een
zeurpiet die daar op let. Met de doos op het stuur van
mijn fiets naar huis waar de familie bezig was om zich
te kleden voor het grote feest.

Dinsdag 21 september 2010

Voordat het feest kan beginnen eerst naar de kapper om
mijn haar op te laten steken en de sluier er prachtig in te
verwerken. Terwijl ik bij de kapper zit, belt Hans mijn
aanstaande echtgenoot naar zijn schoonouders. Ik weet niet
of ik wel kom hoor, grapje!

stond op de volgende week, vandaar! Van de heer De Vries
ontvingen wij honderd gulden en het verschil in prijs,
Red Tax was namelijk duurder, legde hij spontaan bij. Wij
vonden dit een zeer royaal gebaar.

Terug van de kapper verder aankleden en dan geduldig
afwachten in je kamer tot de bruidegom arriveert. De bruidegom moet de bruid het eerst bewonderen. Het duurt wel
erg lang en in middels worden de gasten heel onrustig. Er
wordt veel heen en weer gelopen en gebeld. Wat blijkt: de
bestelde auto’s bij de Firma De Vries komen niet. Er staat
géén afspraak in het boek, de baas is er niet dus komen we
niet, aldus het relaas van een van de werknemers. Wat nu?
Redtax maar bellen. Gelukkig hebben die net een trouwerij
achter de rug en zijn bereid om te komen. Een voor een
draaien de auto’s de straat in en worden nog even wat opgepoetst. Gelukkig toch nog vervoer en de bruid een witte
wagen! Al met al zijn we door dit akkefietje wel ruim een
uur te laat in de kerk. De pastoor maar wachten en het koor
maar zingen.
’s Maandags komt de heer De Vries bij mijn ouders thuis en
biedt zijn excuses aan. Het hele verhaal heeft hij inmiddels
van een van zijn medewerkers gehoord. Onze afspraak

tonidurville@cai a .nl

en

oet e

Toni Durville-Amse

Na jaar verkering waarvan twee nhalf jaar verloofd dat
hoorde zo in die tijd trouwde ik op 8 juni 9 9 met een jongen
die verderop woonde in de Elsstraat.
Als je in juni trouwt denk je niet
aan herfstweer met veel regen.
Na de plechtigheid in het stadhuis
regende het zo hard dat we buiten
geen fotoserie konden maken.
Dan maar binnen in het stadhuis.
Bij het vertrek was het nog goed
nat en omdat ik het jammer vond
als mijn jurk vies zou worden
heb ik hem maar opgetild. Zoals
men ziet deerde het ons niet want
we hebben de grootste lol. Waar
blijft de tijd, het is ondertussen al
weer 41 jaar geleden.

- rouwdag 18 juni 1969. ans en M rna van der ang, bij
het stadhuis aan het Burge eester e Monch plein. -

aar van arte

tijd om onze route te vervolgen. Mijn
a.s. echtgenoot liep naar de bar om af
te rekenen, op de voet gevolgd door
mijn pa. Mijn moeder zag dit en zei:
Piet gaat dit toch niet alleen betalen?
En eigenlijk gelijk er achteraan: ach
wat maakt het ook uit, hij is een rijke
vrijgezel! Waarop ik, terwijl ik op

mijn buik klopte antwoordde: vrijgezel? Hij moet hier voor zorgen!
oeder werd bleek
Opgelucht dat het grote woord er uit
was, zag ik mijn moeder 15 tinten
bleker worden, en terwijl ze in shock
stamelde: zie je wel, ik had al zo’n
vermoeden, zag ik vanuit mijn ooghoek mijn zus op een stoel klauteren
en schreeuwde door het etablissement: mijn zus krijgt een kind! En dit
zeker 5 keer achter elkaar. Terwijl ma
nog wezenloos voor zich uit staarde
zag ik dat ze met een hand mijn zus in

haar nekvel greep en van de stoel afsleurde. Ssstt, ssstt, sisten wij in koor
als twee leeg lopende fietsbanden.
Mam, fluisterde ik, zeg maar nog niks
tegen pa – die het rumoer misschien
had gemist.
Elke dag als ik thuis kwam van
mijn werk lag mijn moeder als een
waakhond achter de deur, en nog voor
ik gedag kon zeggen vroeg ze: heb je
je brood opgegeten en je melk opgedronken? En weer kwam de fietsband:
ssstt, straks hoort pa het! Ach kind,
hij wist het al toen we buiten stonden,
antwoordde m’n moeder.

ijn naam is ien chroder and mijn mans naam is
John. ijn vriendin uit Holland stuurt mij trouw uw
blad op en wij genieten er veel van. Especiall aangezien ik in Den Haag geboren ben in 9 . ijn vriendin
is iet uick die nu in Delft woont. Wij waren buurmeisjes and gingen samen veel naar korfbal g mnastiek en zwemmen.
w artikel over het Zuiderpark trok me heel erg aan en de naam te
lezen van onze gymnastiekleraar, Mr Zuiderveld was heel ontroerend.
Hij was niet alleen onze zwemleraar maar ook onze gymnastiekleraar
van Advendo. Ook was hij onze leraar op de Mulo. Leuk hoor om dit
allemaal weer op te halen. Al die jaren hebben wij contact gehouden.
In 1958 zijn wij naar Australia geëmigreerd. Wij zijn vaak terug gegaan
doordat mijn ouders de kost betaalden. Mijn moeder werd 100 in 2005
en ik ben ook nog geweest in 2006 vlak voordat mijn moeder overleed.
bout trouwen
Nu about trouwen. Wij zijn in 1956 getrouwd. Toen woonde ik in
Amsterdam en was in de verpleging daar. Maar wij zijn in Den Haag
getrouwd. Ik had nog nooit van Honeymoons gehoord en wij hadden maar een dag vrij. Getrouwd op woensdag, reisde bij trein naar
Amsterdam en hadden dan Donderdag vrij. Daar zaten wij dus in de
trein met mijn bloemen in de hand. Iedereen kon zien dat we getrouwd
waren. Dat was dan onze huwelijksreis! Geen woningen die tijd, dus
op een kamertje aangezien iemand onder 65 jaar verplicht was zijn of
haar huis te delen. Dit duurde maar vijf maanden want toen werden
wij eruit gezet. De dame vertelde ons dat ze eigenlijk over 65 jaar was
en zo trokken wij in bij de schoonouders. Voor maanden geprobeerd
een behoorlijke woongelegenheid te krijgen. Dit lukte bijna maar toen
kwamen de mensen van Ambon over en wij gingen weer terug op de
bodem van de lijst.

Fien Schroder

Roerdomp 21
641 TG Mijdrecht
- lk nadeel heeft z n voordeel: het te hulp schietende ed a had
ook nog een witte wagen voor de bruid beschikbaar.-

De rui te
ge o t in u trali

Educated over geld
Wij hadden hard gespaard voor onze meubelen en toen al haatte ik afbetalingen. Mijn ouders hadden mij goed educated over geld. Maar wij
waren toch tevreden en denk ik vaak met wanhoop aan al die bruidsparen die zoveel geld uitgeven voor trouwerijen. Maar als oudere hebben
wij geleerd nooit te zeggen “de vroegere tijd was beter.” Zelfs in de
Bijbel staat dit geschreven. Onze gasten kwamen met de tram en bus
naar het stadhuis en daarna naar de Valkenboskerk waar de zegening
plaats hield. Ik hoop dat wat van dit kunt gebruiken en please kijk
niet naar de spelling het is heel moeilijk om nog Hollands te schrijven
maar wij doen ons best.

Myrna van der Tang - Spek

sstt 2 jaar oud was ik toen ik mijn man eind november
leerde kennen en in juli maanden zwanger trouwden we op
het urgemeester De onch plein. k heb het nu over ruim veertig jaar geleden. Een moetje zogezegd. k weet nog dat ik vier
weken over tijd was alleen mijn aanstaande wist er ook van.
aar hoe moest ik mijn pa en ma dit nu gaan vertellen
Wij, mijn ouders en zusje die 11 jaar
jonger is dan ik, zouden een dagje
naar Belgie gaan. Na uren rondgedwaald te hebben was het tijd voor
een hapje en een drankje, dus een
leuke zaak uitgezocht en ons tegoed
gedaan aan een heerlijke lunch.
Voldaan en uitgerust was het weer

etrouwd o een
natte dag in uni
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Maanden later werd onze prachtige
zoon geboren en mijn ouders waren
de koning te rijk. We zijn 2 jaar
getrouwd geweest, tot mijn man
overleed. Maar het zijn mooie herinneringen die ik voor altijd in mijn hart
bewaar.

Marijke Mulder van Dort
bloepie ziggo.nl
2286 TJ Rijswijk
at vs@casema.nl

- Piet en ik worden
gefeliciteerd op het
stadhuis, et ons gezin
al stilletjes in wording..-

4 -9 Spinefex Avenue
Tea Gardens 2 24
NSW Australia
o s@bigpond.com
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- dvertorial -

idnig t tar voor een goed n
onvergeteli uweli fee t
De met vele prijzen bekroonde presentator n disc-jocke Henn de Keijzer heeft met zijn huwelijks- drive-in show idnight tar jarenlange ervaring met het presenteren en muzikaal verzorgen
van huwelijksfeesten. Hij zorgt tijdens elk huwelijksfeest voor groots vermaak voor zowel jongeren als oudere jongeren die als gast een onvergetelijk feest willen beleven.
De huwelijks- drive-in show van
Midnight Star staat bekend om
zijn schitterende, sfeerverhogende
lichtshow én een goed, aan te passen, geluid. Natuurlijk staat Henny
de Keijzer als presentator discjockey garant voor een geslaagd
huwelijksfeest ! Maar eerst kijken
we eens naar een aanstaand bruidspaar, want er komt veel kijken bij
het organiseren van een perfecte en
onvergetelijke huwelijksdag. Is uw
favoriete locatie, zaal of partycentrum nog beschikbaar ? En
naast een perfecte locatie met een
goede bediening, is de muzikale
invulling ook nog eens van groot
belang,want de juiste muzikale

invulling kan van uw huwelijksfeest een goed én onvergetelijk superfeest maken ! Maar wie gaat er
zorg dragen voor deze belangrijke
muzikale invulling ? Wordt het
een live-band, een zanger(es), een
drive-in show of een combinatie
van deze vele mogelijkheden ?
Kostenplaatje
Aanstaande bruidsparen kijken
al snel naar het kostenplaatje.
Logisch... want een huwelijksdag met feest kost tegenwoordig
heel wat Euro’s ! Een live-band
kost op dit moment het meeste
geld en speelt veelal een eigen of
beperkt repertoire. Nieuwe hits
zijn vaak moeilijk aan te vragen,
want met een band oefenen kost
eenmaal veel tijd. Een drive-in
show is een betaalbare oplossing.
Goedkoper per optreden en deze
kan in principe al uw favoriete
muziek, op het juiste volume, ten
gehore brengen, ook al zou u deze
muziek zelf meenemen of op uw
feest aanvragen. Natuurlijk geldt
dit ook voor uw gasten. Een groot
voordeel is ook ten opzichte van

een live-band, dat het optreden van
de show doorgaat van het begin
tot het einde van uw feest, zonder
onderbreking(en). De keuze is niet
zo moeilijk: uw favoriete muziek,
maar ook de favoriete muziek van
uw gasten, zorgt al voor een prima
stemming ! En dan nog eens betaalbaar ten opzichte van een liveband ! Kortom: een prima stemming voor een betaalbare prijs, dat
zijn “2 vliegen in 1 klap” ! Maar
welke drive-in show biedt u zo’n
goed en onvergetelijk ‘swingend’
huwelijksfeest en ook nog eens op
een aan te passen volume ?
Bekroningen
De huwelijks- drive-in show van
Henny de Keijzer, Midnight Star,
is een begrip voor het bouwen
van huwelijksfeesten. Met zijn

jarenlange, landelijke, ervaring
op het gebied van presenteren en
mensen muzikaal vermaken is hij
samen met zijn show een graag
geziene gast op elk feest ! Zijn
show kan overal worden opgesteld
en is niet alleen in het weekend,
maar dagelijks te boeken. Het is
een allround huwelijks- drive-in
show met een prima presentator
disc-jockey. Niet voor niets werd
Henny de Keijzer bekroond met
de Nederlandse DJ-Trofee (beste
dj) en Stanton-Award (beste show
presentatie). Ook werd zijn huwelijks- drive-in show in de laatste
jaren positief aanbevolen door de

landelijke
huwelijks- magazines: Trouwen
(2005), Bruid Bruidegom
(200 ) en The Weddingplanner
(2007), bekend van het televisieprogramma. Hij is een absolute
aanrader! Vanaf nu weet u dat de
invulling van uw huwelijksfeest
geen probleem meer hoeft te zijn,
want u heeft de invulling voor uw
huwelijksfeest gevonden! Natuurlijk beschikt Midnight Star over
een mooie internetpagina, met veel
informatie en heel veel kleurenfoto’s. Deze internetpagina vindt u
op: www.midnightstar.nl Mocht u
niet over het internet beschikken,
vraag dan gratis en vrijblijvend
een informatiepakket aan. kunt
contact opnemen met:
Midnight Star
Henny de Keijzer
Postbus 646, 2600 AP te Delft
Telefoon: 015-2147009 en 0655142222
E-mail: info midnightstar.nl
Internet: www.midnightstar.nl

- dvertorial -

Goede start van onvergetelijke huwelijksdag

rouwen in e droo auto

Wanneer u gaat trouwen hoort daar traditioneel natuurlijk ook een mooie trouwauto bij. Deze komen er in alle soorten en maten en voor elk bruiloftsthema is er wel een bijpassende trouwauto
beschikbaar. Daarnaast moeten ook uw gasten van en naar uw bruiloft vervoerd worden.
In veel gevallen kunnen gasten
met eigen vervoer naar de verschillende lokaties komen, maar u
kunt ook al uw gasten in één keer
vervoeren. Denkt u hierbij aan het
inzetten van busjes of zelfs een
complete touringcar.
Ben Franse
Ben Franse - Trouwautos Limousines verzorgt al meer dan 5
jaar het vervoer op de mooiste dag

van uw leven. Met een uitgebreid
wagenpark is er voor elke gelegenheid of thema wel een passend
vervoersmiddel te vinden. Veel
bruidsparen houden een thema aan
in hun bruiloftsfeest. Denk aan
bijvoorbeeld een jaren 50 60 stijl.
De uitnodigingen en de gasten zijn
allemaal in Rock n Roll thema,
daar past natuurlijk een prachtige
Cadillac als trouwauto bij. Bij Ben

Franse is het allemaal mogelijk.
Auto’s vanaf 19 0 tot nu... Wilt u
een klassieke uitstraling denk dan
eens aan de Rolls Royce Limousine of een prachtig wit A-Fordje.
Is een moderne stijl meer uw
smaak? Dan kunnen zij u voorzien
van een comfortabele zilvergrijze
Mercedes S of een stoere Chevrolet Suburban.
Neusje van de zalm
Gaat u echter voor de complete
ervaring... dan zijn de Lincoln
Chrysler limousines het neusje van

de zalm. itgerust met LCD-TVs,
mini-bar, airco, getinte ramen en
een oorstrelend geluidsysteem.
Gegarandeerd dat omstanders op
zullen kijken als u komt aanrijden
in zon prachtige witte limousine
van maar liefst 9 meter lang.
iteraard is dit ook een uitstekende manier van vervoer voor
andere gelegenheden als galas,
feesten, bedrijfsuitjes of gewoon
een avondje uit.

Heeft u inmiddels de smaak te
pakken, kijk dan eens op www.
benfranse.nl voor een uitgebreid
overzicht van het wagenpark. Met
maar liefst meer dan 25 auto’s is er
vast eentje die bij u past.
Ben Franse - Trouwautos
Limousines is aagesloten bij de
Vereniging Erkende Trouwautos
Limousine bedrijven (VETEL) dus
u bent verzekerd van betrouwbaar
en professioneel vervoer.
Ben Franse - Trouwautos
Limousines
Namensestraat 7
2587 V Den Haag
Tel.: 070 588 555
E-mail: info benfranse.nl
Internet: www.benfranse.nl
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- arin llen Patricia tussen
ud en ij in -

n wit maar zwanger: dat hoorde niet

lle lu t al e verliefd ent

n de jaren 0 kwamen veel ndische Nederlanders uit ndi naar Nederland. Het
was de tijd van de fuifjes zoals ze het nu part s noemen. Dansen deden we op
zwoele muziek gitaarspelen lekker eten. p zo n fuifje leerde ik ud kennen ook
een ndische Nederlander dat was in november 9 9.
We vonden elkaar leuk! Hij deed
gek, zette allerlei hoedjes op, deed
of hij trompet kon spelen. Hij had
een Gr ndig bandrecorder met
Hawaiianmuziek
Op elk fuifje nam hij die mee, vertelde hij. Hij werkte bij Van Gend
en Loos, nu DHL. Was weekends
altijd vrij. Voor mij moeilijker, was
kraamverzorgster, werkte in tehuis
ongehuwde moeders. Dat tehuis
was toen op de Groot Hertoginnelaan. Mijn kamer was naast die van
de directrice, zuster Marie, die eiste
dat personeel om twaalf uur binnen
was als we vrije avond hadden
Verloving
Vroeger was het hard werken.
Al met al was het een toer,om de

eikenhouten trap zonder kraken op
te lopen en mijn kamer te bereiken.
Zo ook die avond dat ik Rudy
ontmoette. Hij bracht me achterop
de fiets naar huis, bandrecorder
tussenin, om 4 uur in de nacht.
De andere dag om 6 uur beginnen
viel niet mee, maar alles lukt als je
verliefd bent. Er volgden nog vele
late avondjes en strafdiensten in
de vorm van in je vrije tijd moeten
werken.
Een maand na onze ontmoeting
hebben we ons verloofd. Van ons
spaargeld kochten we dunne gouden ringen. Mijn ouders schrokken
eigenlijk erg van onze verloving.
Oma Jetje, de moeder van Rudy,
vond het wel leuk. Rudy woonde
bij zijn moeder, hij was een nakomertje, vader overleden 6 zussen en
1 broer. De kinderen van zijn zus
Elvier waren mijn leeftijd.
wanger
In juni 1960 raakte ik zwanger,
na er een tijdje mee
doorgelopen
te hebben
vertelde ik het
mijn ouders.
Er moest
direct worden
getrouwd. Het
werk als kraamverzorgster
werd te zwaar,
dit wat onregelmatige uren
betreft en ja:
misselijk. De
eis van mijn
ouders was
dat niemand

rouwen o

het mocht weten,
alleen dan betaalden
ze onze bruiloft. Tja,
wij hadden het geld
niet. Dus zwijgen.
In die tijd ging ik
een poos bij de
Staatsdrukkerij
werken. Die
heeft ook gratis
onze huwelijkskaarten
gedrukt. De
trouwkleding
huurden we, ergens bij de Javastraat. Het bruidsboeket, rozen met
gipskruid en anjers, kwam een dag
voor ons huwelijk, mooi verpakt
aan op Hollands Spoor.
De doos moesten we zelf ophalen.
Ook kregen we een bonboekje, wat
iedereen kreeg die trouwde. Daar
zaten aanbiedingen in. Zo ook de
bruidstaart van Hus, voorwaarde
was wel dat je klant werd bij Hus.
Dat deden we en over de bruidstaart
heb ik een stukje geschreven in
nummer 8 van De Oud-Hagenaar.
Ook de bruidsreportage was toen
een aanbieding van Foto Americain
in de Wagenstraat10. Die zit daar
nog steeds.
De auto was een witte auto met
chauffeur. Dat vonden we zo bijzonder om naar het stadhuis te worden gereden. Ik weet nog dat mijn
ouders het niet vonden kunnen. Een
witte bruidsjurk en een witte auto.
Omdat ik zwanger was hoorde dat
niet, vonden ze.
ns trouwen
Op 2 September 1960. We trouw-

et water

een prachtige tocht varen over de
Zuid-hollandse wateren,” aldus de
enthousiaste eigenaren.
ooi en praktisch
“Op het Rolstoelvriendelijke schip
de Olympia kunnen we groepen
van 0 tot 200 mensen ontvangen
en op de wat intiemere Elvira 10
tot 0 mensen. Tijdens onze afvaart
bieden wij de gasten een breed
scala van culinaire mogelijkheden
aan” gaat eigenaar kapitein Hans

voor os, dat kon ze heerlijk.
n de toestand
Rudy en ik waren in de Lijnckerstraat gaan wonen. Een klein en
bouwvallig huis, maar we waren
happy! De bezorger van bakkerij
Hus en de melkboer van de Sierkan
kwamen aan de deur.
In december 1960 begon iedereen
het te zien aan mijn buik. “An is in
de toestand,” zoals ze uitdrukten
in de kring van Indische Nederlanders. Op 14 maart 1961 werd ons
kindje geboren, een dag voor de
verjaardag van Rudy. We noemden
haar Karin Ellen Patricia. Klein,
lang zwart haar. Iets van ons samen.
Liefde, geluk, twee-eenheid, dat is
belangrijk in het leven. Vreugde en
verdriet, het hoort er allemaal bij.
De herinneringen blijven altijd.

An Portier-Boddingius
Harmelenstraat 6
2546 ED Den Haag
anportier live.nl

- dvertorial -

Wie op zoek is naar een unieke locatie om het ja-woord te geven in Leiderdorp kan naast
rasserie ark rasserie De oef restaurant ijlstroom de Dorpskerk nu ook terecht op
van de twee part schepen van Groene Hart Cruises.
Maandag 10 mei zette namens de
gemeente Leiderdorp Burgemeester
Zonnevylle en de eigenaren Sonja
en Hans Bosma de handtekening
waarbij Groene Hart Cruises
gepromoveerd is tot trouwlocatie.
“Nu kunnen we een totaal concept
aanbieden, na de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie kan
het feest direct beginnen. Tijdens
de plechtigheid moeten we wel afgemeerd liggen in Leiderdorp maar
na het ja-woord kunnen we direct

den vanuit mijn ouderlijk huis in de
Vreeswijkstraat. Rudy was jaar
oud en ik 2 . Het werd een speciale
dag. De foto’s zijn voor mij nog
altijd speciaal, zeker nu Rudy
inmiddels is overleden.
De huwelijksfoto werd gemaakt bij
het witte bruggetje in het Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat. Het
bruggetje is nu trouwens blauw.
Ook Rudy met hoge hoed in het
Zuiderpark. De foto op de trap van
het stadhuis, net getrouwd en naast
Rudy oma Jetje, zijn moeder. En
naast mij mijn ouders. Ook de foto
bij terugkomst en het strooien van
de rijst, als symbool van geluk.
De foto van het aansnijden van de
bruidstaart met oma Jetje en haar
pas gepermanente haren. We hadden wel eens woorden en dan zei
ze altijd ‘’ik heb mijn haren laten
permanenten voor jullie huwelijk
en weet je wat dat kost!’’
Toen Rudy uit huis ging omdat
we gingen samenwonen bleef zijn
moeder alleen. Een keer in de week
gingen we langs om het huis voor
schoon te maken. Dan kookte ze

n

verder. “Tegenover de aanlegplaats
van beide schepen hebben wij
een grote en makkelijk bereikbare
parkeerplaats wat heel praktisch is
voor het ontvangen van de gasten”
vult Sonja Bosma toe. Wie meer
informatie wilt over de oneindig
verrassende mogelijkheden van
trouwen en of andere feesten op het
water kan contact op nemen met
Groene Hart Cruises Leiderdorp
tel. 071-54 1 1 8 of bezoek de
website www.partyboot.nl

- et rolstoelvriendelijke schip l

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

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

Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting
Beschuten groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal
groepswooncomplexen in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar
betrokken, te willen wonen. Op dit moment zijn wij op
zoek naar nieuwe bewoners voor het complex Casa di
Galeria. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de
consulent van de HSBG (Tel. 070 3912595 E-mail
info@hsbg.nl) voor informatie over de inschrijvingsprocedure en over de complexen.

Wooncentrum

Casa di Galeria
is begin juni 1997
opgeleverd en bevindt
zich aan de Tak van
Poortvlietstraat12 t/m
78. Het openbaar vervoer bevindt zich op
korte afstand van het
complex. De belangrijkste winkels zijn op
ongeveer 10 minuten
loopafstand.
Het wooncentrum heeft 34 driekamerwoningen van ca. 75
vierkante meter en drie tweekamerwoningen van ca. 66
vierkante meter. Verdeeld over zes etages.
De woningen hebben een gemiddelde netto huurprijs
van € 450,- per maand. De servicekosten, exclusief
stookkosten, zijn gemiddeld € 60,- euro per maand.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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CIPO, Postbus 13634, 2501 EP Den Haag, (070) 364 38 18

NE W :
Nieuwe training p weg
naar de Gouden Jaren
Als 55-plusser kunt u met uw ervaring en
levenskennis van grote waarde zijn, voor
anderen in Den Haag en voor organisaties.
HOF Promotie Haags Vrijwilligerswerk laat
u (opnieuw) kennismaken met uw kwaliteiten
en mogelijkheden. HOF ontwikkelde speciaal
voor 55-plussers de training ‘Op weg naar de
Gouden Jaren’. Daarin kijkt u terug op uw
verleden en heden. Wat zijn uw talenten en
krachten? Waar boekt u succes mee? Waarin
bent u geïnteresseerd? Zo wordt duidelijk wat
u zou kunnen doen en betekenen voor anderen. stelt een actieplan op en HOF begeleidt
u verder op weg naar vrijwilligerswerk dat bij
u past. Ook uw eigen kracht (her)ontdekken?
Komend najaar vindt de training ‘Op weg naar
de Gouden Jaren’ plaats van 29 september
tot 20 oktober (vier woensdagavonden), van
19.00 tot 21.00 uur bij HOF, Riviervismarkt 2.
kunt zich vóór 25 september aanmelden via
telefoon (070) 02 44 44 of bureau hofnet.
nl. Informatie vindt u ook op internet via
www.hofnet.nl goudenjaren.

amenwerking C
en i- hop De Wissel
i-Shop De Wissel (Laakhage) gaat vanaf
september samen met het Centraal Informatiepunt voor Ouderen elke vierde maandag van
de maand themabijeenkomsten organiseren.
Op maandag 27 september is de feestelijke
aftrap van deze nieuwe samenwerking. Alle
wijkbewoners zijn van harte welkom. kunt
kennismaken met CIPO, vragen stellen en
informatiemateriaal meenemen en het programma voor de verdere bijeenkomsten wordt
voorgesteld. Iedere maandag wordt er door
wijkbewoners geluncht, dus aansluitend kunt
u ook nog aan tafel aanschuiven. i-Shop De
Wissel, Betsy Perkstraat 14, 11.00-12.00 uur,
deelname gratis. De lunch kost 2,-, hiervoor
even aanmelden bij i-Shop De Wissel, tel.
(070) 96 00 00.

V

G HE C

“Door een lelijke val kan ik een
tijdje niet lopen. Daardoor kan
ik ook mijn hondje niet uitlaten.
Weet u iemand die dat voor mij
kan doen ”
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. 64 8 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.

C EEL
De oedelzorgdrager

te etro en eid i uw
ontrui ing of ver ui ing
Verhuizen naar een serviceflat seniorenwoning of zorgcentrum.
f een woning moeten ontruimen na een sterfgeval. Het kan
zomaar op uw pad komen. Dan komt u ook voor onverwachte
vragen en keuzes te staan. Katerina Jirka weet daar alles van.
Haar bedrijf de oedelzorgdrager is namelijk gespecialiseerd in
verhuizingen en woningontruimingen.
Dat lijkt niet zo bijzonder, want er
zijn wel meer verhuisbedrijven in
Nederland. Maar de Boedelzorgdrager verhuist niet zomaar iedereen.
‘We zouden ook veertigers kunnen
verhuizen,’ vertelt Katarina, ‘maar
dat wil ik niet. Ik heb bewust gekozen voor ouderen.’ Ze heeft zich er
helemaal in gespecialiseerd, juist ook
in de specifieke ‘problemen’ waar ze
mee te maken krijgen als ze moeten
verkassen naar een serviceflat, seniorenwoning of zorgcentrum.
Keuzes
‘Laatst belde een mevrouw over haar
broer. Hij was veertig jaar getrouwd
geweest, maar zijn vrouw was er vandoor gegaan. Hij, eind zestig, was helemaal de kluts kwijt en kon ook niet
in zijn huis blijven. Zijn zus had een
seniorenwoning voor hem gevonden.
Daar moest hij dus naartoe verhuizen.
“Daarvoor bel ik toch de Boedelzorgdrager!” dacht die mevrouw, “dan
ben ik overal vanaf. Hoef ik me geen
zorgen te maken.”’
Ze belde de Boedelzorgdrager en die
heeft haar en haar broer inderdaad
geholpen. Maar dat is niet het hele
verhaal. Bij een verhuizing krijg je
juist wél met zorgen te maken. ‘In
bijna alle gevallen gaan ouderen
immers een stuk kleiner wonen,’ weet

Katarina. ‘Dat betekent inpakken en
verhuizen, maar ook opruimen en
dingen wegdoen. Je kunt niet alles
meenemen. Dus moet je keuzes
maken.’ Dit blijkt elke keer weer een
emotioneel en ingrijpend proces.
Herinneringen
Want wat neem je mee naar je nieuwe
huis, en wat niet? ‘Ja,’ voegt Katarina
toe, ‘en waaróm neem je iets mee?’
Die keuzes hebben vooral te maken
met gemis en met emoties. ‘Je zit in
een propvol huis, vol herinneringen.
Dan blijkt dat foto’s en prullaria vaak
belangrijk zijn. Het zit in de kleine
dingen.’ De Boedelzorgdrager biedt
een luisterend oor bij het maken van
zulke afwegingen. ‘Mensen hebben
dan vaak iemand nodig om er even
over te praten.’
Maar ook niet meer dan dat, benadrukt Katarina in één adem. ‘Ik ben
er voor de praktische zorgen. Voor
velen zijn die, midden in een verhuizing of kort na een overlijden, als een
berg. Dus als je die berg even kunt
verschuiven, of er met hen overheen
kunt lopen, is die berg er even niet.
Hun verdriet moeten ze echt zonder
mij verwerken, maar ik weet dat het
al veel helpt als ze van hun zorgen
zijn bevrijd.’
Katarina kwam tot dat inzicht toen

- atarina Jirka: et zit vaak in de kleine dingen -

ze het verdriet meemaakte van een
mevrouw die na haar verhuizing een
dierbaar bekertje kwijt was. ‘Het
moest anders, besefte ik toen. Iemand
die moet verhuizen, krijgt een week
of tien dagen om rustig te kunnen
nadenken. En als hij of zij iets mist,
wordt dat altijd nagebracht. Je hoeft
dus niets kwijt te zijn, dat vreselijke
gevoel bestaat bij ons niet.’
egel het
De Boedelzorgdrager fungeert
tegenwoordig soms ook als executeur
na een overlijden. Daarnaast krijgt
Katarina vaak te maken met gevallen

waarin een overleden persoon niets
heeft geregeld en er ook helemaal
geen bewindvoerder of executeur
is. ‘Oudere mensen durven voor ze
overlijden vaak niet te beslissen wat
er met hun spullen moet gebeuren,’
vertelt ze. In zo’n geval komt alles
op de familie aan, en dan begint de
ellende vaak pas goed. Katarina heeft
daarom een belangrijk advies voor
iedereen: ‘Regel het!! En regel het
als je nog bij je volle verstand bent!!
En als je met een familielid ook een
probleem verwacht, benoem dan
iemand van buiten de familie!!!’

genda
ot eind februari:
e positie 00
00
Beeldend kunstenaar Truus Groen
maakte fotoportretten van honderd
honderdjarigen. Overal in het land heeft
ze honderdjarigen gefotografeerd, mannen en vrouwen, rijk en arm, rakkers
en rustige types. In deze ‘reis langs
honderd gezichten van
eeuwelingen’ legde ze
hun eigen ziel, kracht
en waardigheid en de
schoonheid van de ouderdom vast. Te zien in
WZH Leilinde, Harriët
Freezerhof 2 (Leidschenveen), bereikbaar
met RandstadRail (halte
Forepark), toegang
gratis.

Vrijdag 2 september:
chrijfworkshop
Schrijfworkshop voor 65-plussers. Mensen die ‘al wat langer mee gaan’ hebben
heel eigen inzichten en praktische
wijsheid. Daarom houdt Loesje (van de
kaarten en affiches) een workshoptournee schrijven voor 65-plussers, onder
het motto ‘Hoe grijzer
hoe eigenwijzer’. Samen
schrijven over huwelijk,
werk, geloof, familie,
vriendschap, idealen en
meer, om de zaken van de
creatieve kant te bekijken
en de maatschappij op
nieuwe gedachten te
brengen. Maximaal 16
Leidschendamse en Voorburgse 65-plussers kunnen

meedoen in wijk- en dienstencentrum
Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1,
Voorburg, van 14.00 tot ca. 16.00 uur.
Deelnamekosten: ,-, inclusief thee
koffie met wat lekkers. Opgeven bij
Woej, Oranjehoek, tel. 86 1 1 .
Vrijdag oktober:
nfo ov-chipkaart
Informatiebijeenkomst ov-chipkaart
voor reizigers met een visuele handicap
en ouderen. Door de komst van de

ov-chipkaart kan reizen voor mensen
met een visuele beperking een stuk
lastiger worden. Hoe weet u of uw pasje
is opgeladen of hoeveel tegoed erop
staat? Bent u in- of uitgecheckt? Helaas
wordt deze informatie niet in gesproken
vorm aangeboden. Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde
mensen, verzorgt daarom voorlichting
over het gebruik van de kaart, de
problemen daarbij en mogelijke oplossingen. Bij Visio Revalidatie Advies,
Bordewijklaan , 10.00-12.00 uur. Meer
informatie of aanmelden? Bel Visio,
Alicia Neuteboom, tel. (088) 585 92 00,
of mail naar denhaag visio.org.
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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 het
laatste weekend van september genieten van nautische
en culturele activiteiten tijdens de Brandersfeesten,
met als hoogtepunt de Gondelvaart. 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 op haar mooist
tijdens Gondelvaart

Brandersroute voor
vroege vogels
Speciaal voor de vroege vogels is er
op zondagochtend 26 september om
11.00 uur een wandeltocht onder
begeleiding van een VVV gids.
U wandelt door het historische centrum met haar vele monumenten,
pakhuizen en branderijen en langs
de grootste molens van de wereld.

Aan de hand van anekdotes en historische feiten vertelt de gids over
de geschiedenis van de jeneverstad.
Om zeker te zijn van deelname, is
het aan te raden om vooraf te reserveren bij VVV Schiedam. De kosten
zijn € 4,50 per persoon.

Met de sprookjesachtige Gondelvaart, gezellige optredens
van shantykoren en een spetterende afsluiting beloven de
Brandersfeesten op 24, 25 en 26 september weer een groots
spektakel te worden.
Speciaal voor dit Waterjaar
vinden vele activiteiten van de
Brandersfeesten plaats in en op
het water. Zo kunt u op vrijdagavond genieten van Schiedam by
night vanaf de fluisterboot. Een
troubadour zorgt voor de vrolijke
noot tijdens deze schilderachtige
tocht. Op zaterdag en zondag vaart
de fluisterboot langs de versierde
vaartuigen, de monumenten en
de molens, terwijl een gids over
de jeneverhistorie vertelt. Voor
reserveringen kunt u terecht bij
VVV Schiedam. Zaterdagavond
is het tijd voor het kroonjuweel
van de Brandersfeesten: de ABN
AMRO Gondelvaart. Deze avond
is Schiedam op haar mooist!
Bewonderd door duizenden
mensen op de kades, varen meer

dan twintig feestelijk versierde
en verlichte gondels door de
Lange Haven. De Brandersfeesten
worden zondag op een bijzondere
manier afgesloten. Samen met de
bezoekers wordt een officiële
wereldrecordrecordpoging ‘samenzang’ gedaan. Vanaf 17.30
uur treedt een Iers muziektrio
op met alle shantykoren die het
hele weekend de meest nostalgische liederen ten gehore hebben
gebracht. Vervolgens worden
alle aanwezigen op het Stadserf
uitgenodigd om mee te zingen.
Vanaf 20.00 uur is de recordpoging. Daarna wordt de verlichting
gedoofd voor een spetterende
licht- en lasershow.
Meer info:
www.brandersfeesten.nl.

Speciaal voor de Brandersfeesten is de VVV-winkel
op zondag 26 september geopend van 10.30 tot
16.00 uur. Geniet alleen die dag van diverse speciale brandersacties. Zo krijgt u op vertoon van
deze bon korting op de serie beeldjes van echte
Schiedamse beroepen: de zakkendrager, de distillateur en de brandersknecht. Alleen deze dag kosten twee beeldjes € 35,00 (normale kosten € 39,90)
en drie beeldjes € 50,00 (normale kosten € 59,85).

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

* Deze site maakt gebruik van het
knooppuntensysteem.

Gratis
Rabo Bidon!
fotografie:
Tjitske Houkes

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

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.*

#

Korting op serie bronzen
brandersbeeldjes
fotografie: Fun-Key events

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.

Rondvaarten door
de grachten
van Schiedam

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

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

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

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

fotografie: Adri Reijnhout

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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De AOW en de mogelijkheid daarop een aanvulling te krijgen uit de bijstandspot blijft de gemoederen onder ouderen bezig houden. Met name het plan extra voorlichting te geven aan Turken in Utrecht is
omstreden. Daarom in deze opinie nog maar eens een aantal AOW-kwesties op een rijtje gezet. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Gehuwden en partners hebben vele besparingen
Gehuwden en duurzaam bij elkaar wonende partners hebben als zij
jaar worden in hun
financi n voordelen en n nadeel ten opzichte van alleenstaanden. Het nadeel is dat hun
W per persoon bruto per maand ruim 00 euro lager ligt. amen hebben ze echter weer
bijna 00 euro bruto meer dan de persoon alleen. En men mag gevoeglijk aannemen dat als
twee mensen samenleven in n woning men ook gezamenlijk goedkoper uit is in woonlasten en huishoudelijke uitgaven dan iemand die dat allemaal in z n eentje moet opbrengen.
Het oordeel of het ook gezelliger
en prettiger is met z’n tweeën laten
we aan de lezers zelf over. Daarover kan namelijk heel verschillend
worden gedacht. Een ander – niet te
onderschatten – financieel voordeel
is, dat bij overlijden van een van de
partners de overblijvende persoon
waarschijnlijk hopelijk nog heel lang
een aardig nabestaandenpensioen uit
een bedrijfsregeling kan opstrijken.
De meeste bedrijfspensioenen hebben
een nabestaandenpensioen. Los van de
besparingen door het gezamenlijk huishouden zijn er nog andere financiële
voordelen voor gehuwden en partners.
In de AOW is dat met name de toeslag
die iemand op zijn 65ste krijgt voor
een jongere partner die geen of weinig
inkomen heeft. Die toeslag is maximaal
gelijk aan het basisbedrag van de AOW
(thans ruim 700 euro bruto per maand)
dat men vanaf 65 jaar krijgt als men
altijd in Nederland heeft gewoond.
oeslag
De mensen die pas na 1 januari 2015
65 jaar worden en dan een jongere
partner zonder inkomen hebben, zullen
daar niet meer van profiteren. Al jaren
geleden heeft de regering besloten

die toeslag in 2015 af te schaffen. Het
betekent dat echtparen van wie de
oudste thans jonger is dan 60 jaar en
10 maanden deze toeslag voor de nietwerkende en jongere partner zullen
gaan missen.
Over die AOW-toeslag blijven grote
misverstanden bestaan. Nog steeds
gaat de mare – zelfs ook onder mensen
die hoger opgeleid zijn en als zodanig
hogere inkomens hebben - dat de
werkende jongere partner met een klein
baantje beter kan stoppen, omdat dan
de ander (meestal de man) op 65 jaar
de maximale toeslag kan krijgen.
We hebben hieraan al eerder uitgebreid
aandacht besteed. De kleine baantjes
van de partner jonger dan 65 jaar
leveren in een huishouden altijd – ook
netto – een stuk meer op dan de toeslag
die de 65-jarige op de AOW krijgt.
Overigens, als de jongere partner
van de AOW’er méér dan 1259,01
per maand verdient, dan krijgt men
helemaal geen toeslag meer. Maar dan
is het extra inkomen in het huishouden
van het echtpaar ook al tweemaal zo
hoog als de toeslag. Een dergelijk extra
inkomen zou men niet gauw laten
schieten om (alleen) de toeslag binnen
te halen.

anvulling
In steden als Rotterdam, Den Haag en
trecht zijn nog vele huishoudens te
vinden – zeker in de allochtone sferen
– die geen volledige AOW hebben
opgebouwd, doordat zij pas op latere
leeftijd naar Nederland zijn gekomen.
Dat betekent dat deze huishoudens een
behoorlijke veer in hun inkomen laten.
De 65-jarige zal behoorlijk terugvallen en hij of zij zal - als er ook nog
geen aanvullend bedrijfspensioen is
- waarschijnlijk onder het minimuminkomen zakken. Dan zal men een
beroep moeten doen op aanvullende
bijstand met alle nadelige voorwaarden
(vermogenstoets, sollicitatieplicht voor
de jongere partner, enz.) van dien.
Voordeel van deze aanvullende
bijstand op de AOW is dat deze sinds
1 januari dit jaar rechtstreeks door de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij
de gemeenten wordt geregeld. Deze
aanvulling heet dan ook ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’
(AIO). Bij de procedure voor de AOW
– meestal een half jaar voordat men
65 jaar wordt – biedt de SVB meteen
de AIO aan, die samen met de AOW
wordt uitgekeerd. Is er een jongere
partner in het spel en heeft die nog

geen werk, zal deze toch moeten reïntegreren in het arbeidsproces.
Zoals bekend wil de SVB in trecht
in oktober een proef starten om
via kappersbezoek Turken op deze
aanvullende mogelijkheid te wijzen.
Daarover is nogal commotie ontstaan,

omdat hiermee positieve discriminatie
zou plaatsvinden. Het is ook zwaar
overdreven, want bij de aanvraag voor
de AOW wijst de SVB al vanzelf op de
mogelijkheid.

artnertoeslag mogelijk al snel omlaag
Eind augustus ontvingen zo’n 188.400 AOW’ers in Nederland een partnertoeslag. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) desgevraagd. Ruim 7.800
65-plussers kregen een aanvulling uit de bijstand (AIO), omdat zij niet de volle
AOW hebben opgebouwd door langjarig verblijf buiten Nederland of omdat zij op
latere leeftijd (zoals allochtonen) naar Nederland zijn gekomen.
Overigens zou het kunnen dat de AOW-partnertoeslag per 1 januari al met 8
procent wordt verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer
dan 20.000 euro. Dat vooruitlopend op de totale afschaffing van de toeslag per 1
januari 2015. Het bezuinigingsvoorstel is nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Naar verwachting zal dit binnen afzienbare tijd gebeuren. Of hiervoor een
Kamermeerderheid is te vinden, is nog niet bekend. De ouderenbonden hebben
hiertegen al geprotesteerd.

ragenr riek voor lezers over itkeringen cons mentenzaken rechten zoals er recht elastingen en andere inanci le zaken. w vragen worden
anoniem in deze itgave ehandeld en onze desk ndigen z llen pro eren een persoonlijk antwoord te geven. k nt w kwesties st ren naar
rooden rg deo d-hagenaar.nl o naar Post s
A en Haag. raag met vermelding van r riek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Waardebepaling huis
voor de erfbelasting
a overli den van de langstlevende ouder moesten i voor de aangi te voor
de er belasting de
- aarde opgeven. De gemeente hee t die vastgesteld
aan de hand van de ver ooppri en van
de el de soort hui en in de naaste omgeving. De staat van hui en van ouderen is echter meestal gedateerd oude
eu en bad amer
bedrading
en .). rgo: de arenlang aangepaste
- aarde is niet con orm de er eli e aarde. egin dit aar heb i met
succes be aar gemaa t en de aarde
van het pand erd met maar lie st
0.000 verlaagd. Als er spra e is van
10 procent er belasting dan scheelt
dat dus .000. aarom mag e in de
aangi te van de er belasting niet de
er eli e opbrengst van het ver ochte
onroerend goed opgeven
Eigenlijk moet de werkelijke waarde
op het moment van overlijden van de
bezitter(s) worden bepaald. Om het
eenvoudig te houden, vraagt de fiscus

bij aangifte van erfbelasting om de
laatste WOZ-waarde. Meestal ligt echter (nog steeds) de werkelijke waarde
hoger. Soms kan de werkelijke waarde
inderdaad lager liggen.
Maar dan is het waarschijnlijk bij u
niet gegaan om de WOZ-waarde bij
overlijden, maar heeft u (met succes)
bezwaar aangetekend tegen de door de
gemeente vastgestelde (laatste) WOZwaarde. De fiscus hanteert namelijk
in het algemeen de door de gemeente
bepaalde WOZ-waarde.
Het is ook geen doen dat de fiscus
bij overlijden telkens de waarde van
het huis op zichzelf laat taxeren. Dat
zou tot enorme kosten en complicaties lijden. Natuurlijk kan een ieder
bezwaar aantekenen tegen de door de
gemeente vastgestelde WOZ-waarde
(vaak gebaseerd op referentiepanden).
Indien erfgenamen kunnen bewijzen
dat de werkelijke verkoopwaarde lager
ligt dan de WOZ-waarde (en er geen
sprake is van bevoordeling van iemand
door een lagere verkoopprijs te vragen
binnen een redelijk korte termijn na
het overlijden) dan zal de fiscus voor
vaststelling van de erfbelasting ook

niet moeilijk doen over de lagere opbrengst voor de erfgenamen. Het vergt
wel enig verkeer met de belastinginspecteur.
Geldigheid contract na
jaar samenleven
i n partner en i resp. en aar
hebben 1 aar geleden een samenlevingsconvenant a gesloten via een
notaris. n de a gelopen ti d i n er veel
bureaucratische regels veranderd. s
dit convenant voldoende als een van
ons t ee n omt te overli den
moeten er andere maatregelen getro en orden om niet teveel belasting te
betalen
We kunnen niet beoordelen of uw samenlevingscontract nog up-to-date is,
doordat wij de inhoud niet kennen en
ook niet willen kennen. In ieder geval
is het qua erfrecht zo dat de ene partner
600.000 euro belastingvrij kan erven
van de overleden partner. Bezit u méér
(dus samen meer dan 1,2 miljoen),
dan valt het aan te raden om advies te
vragen aan een notaris voor estateplanning en of voor het maken van een

langstlevende testament. Schakel ook
de notaris in als in uw contract en of
uw testament zaken staan die wellicht
veranderd moeten worden.
Bij het laten opstellen van testamenten
adviseren wij altijd mensen minstens
eenmaal in de vijf jaar na te gaan of zij
nog voldoen aan hun wensen.

ociale voorzieningen
Geen korting gekregen
op tarief via de W
n een eerder arti el stond dat een
alleenstaande vana
aar bi een
ver amelin omen van 0.000 euro per
aar nog geen 9 per uur betaalt voor
acht uur huishoudeli e hulp via de
. heb een ver amelin omen
van circa 8.000 euro en betaal al
0 9 per uur als eigen bi drage voor
-voor ieningen. Dus o gering
i n de er eli e bedragen niet. Hoe
it dat
moet bij uw opmerkingen ook het
begin van het artikel betrekken: daaruit
blijkt duidelijk dat het om chronisch
zieken en gehandicapten gaat. Die

krijgen namelijk een korting op het
tarief van procent op grond van de
Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (Wtcg). Indien u
meent dat u daaronder valt, moet u een
nieuwe indicatie aanvragen. Indien u
onder de Wtcg valt, krijgt u overigens
ook meestal eenmaal per jaar een tegemoetkoming. Niet iedere aanvrager
van de WMO valt daaronder. En eigenlijk is dat maar goed ook, want als
je als chronisch ziek wordt beschouwd
(informeer daarover bij uw ziektekostenverzekeraar) dan gaat het niet zo
best met u. Je kunt beter redelijk gezond van lijf en leden zijn en dan maar
wat meer betalen voor de thuishulp
waarop zelfs in uw geval nog veel subsidie zit. Dat laatste wordt door veel
mensen niet begrepen. Mensen denken
altijd dat zij te veel betalen.
Overigens kan het door u genoemde
bedrag van 20,95 per uur niet
kloppen. Kijk voor een berekening van
uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl.
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Wonen aan het strand....

( dvertorial)

on ille en
i terug

Appartementen incl.: bergruimte, recreatiezaal, alarmeringssysteem,

balkon of terras, privé parkeerterrein, garage (optioneel) .

Serviceflat Hagheduyn hd

Serviceflat Hagheduyn

OPEN-HUIS

on is bij vele leden en deposanten het jarenlange gezicht geweest van
De Volharding. De vraagbaak en vertrouweling van de leden. Vooral
mensen die een deposito bij De Volharding wilden nemen hebben
kennis met hem gemaakt
Het afgelopen jaar hebben veel leden naar hem gevraagd. Ze wilden contact met hem hebben
omdat er in hun situatie zaken veranderd waren en die aanpassing vroegen van hun wensen ingeval
van overlijden.

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

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.

www.serviceflathagheduyn.nl

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

be t 0 0

40

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

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

Voor meer informatie: Tel. 070 323 37 20
Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

Inboe e s

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
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.

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

06-53621962 / 070-3238260

2tegen1zaamheid zoekt Vrijwilligers!

’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.
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Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.
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“Ik heb zelf een fijn
leven en dat gun ik een
ander ook”

Vrijwillige
Vrij
gerswerk
• Zinvol Vrijwillig
Vrijwilligerswerk
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

NDE

woningontrui ing

www.woningontruiming.nl

0

A en aa

, te . 070 3238 40

Tk gevr. Door verzamelaar:
Strijkboutenkachel. Schilderijen of
prenten met afb. “De Strijkster”
Tel. 070-3457579

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

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

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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2 jaar na de draaiende lichtkrant

Drie oud grafi i truinen
rond in Den Haag
Het verhaal in de ud-Hagenaar van 9 februari heeft er in ieder geval voor
gezorgd dat er nu weer drie oud-grafici rondstruinen in Den Haag. Het verhaal
van Joop olenaar over de laatste loodjes in het zetterijbedrijf van ijthoff heeft
ervoor gezorgd dat de drie leerlingen van toen elkaar weer zijn tegengekomen.

De Haagsche Courant van toen

Heel bijzonder is het om op de hoek van
de Grote Marktstraat en de Wagenstraat
de entrée bij de Haagsche Courant te
memoreren. Precies 52 jaar na dato staan
de drie ‘pensionada’s’ te kijken, waar eens
het gebouw van de Haagsche Courant
stond. Als uniek hoogste punt figureerde
daar ooit de koepel van het Planetarium,
met daaronder de draaiende lichtkrant met
het laatste nieuws.

De oorsprong van de Haagsche Courant ligt bij de uitgever Belinfante,
die de krant in 1864 uitgaf. Pas vanaf 188 werd er door uitgever Sijthoff
een vooraanstaand dagblad van gemaakt. Het dagblad bestond (tot 2005) met een fors verlies aan lezers - en was inmiddels overgenomen door uitgeverij Wegener uit Apeldoorn. Aardig is het te vermelden, dat Joop Nievaart
zijn loopbaan begon bij Sijthoff en eindigde bij Wegener.
eindpunt had, dronken wij nu een kopje
koffie. De plek was onherkenbaar veranderd. Het oude, wat statige, deel is dynamischer geworden, maar ik bleef zoeken
naar herkenningspunten. Het altijd drukke
Spui is net veranderd in een autoluwe
zone.
Vreemd om zo tegen de Nieuwe Kerk aan
te lopen. Dan doorlopend naar de
Wagenstraat, van een kleinschalige winkelstraat veranderd in ‘klein-China’. De
Synagoge heeft er een toren op gekregen
en doet nu dienst als moskee. Doorlopend
langs de Achterzijds Burgwal - waar een
klein ziekenhuis stond ‘De Volharding’ bracht ook weinig terug van mijn herinneringen.

Goede opleiding
Die start aan de Wagenstraat heeft veel in
beweging gezet. Een goede opleiding,
vergezeld van de grafische school aan de
Nieuwe Haven en de interesse in de
wereld van de drukker. Na bijna een halve
eeuw rondgelopen te hebben in de wereld
van het drukken en uitgeven, is het spannend te zien hoe de ‘drie-jongetjes-vantoen’ zich hebben ontwikkeld. Opvallend
is dat de ‘inkt’ nooit is verdwenen uit hun
leven. De techniek is wel veranderd, ‘het
overbrengen van de boodschap’ is in
wezen niet veranderd..
mwenteling
Het zware werken met het lood heeft
plaats gemaakt voor de snelle computer.
Het maken van een krant of boek was in
die vijftiger en zestiger jaren echt handenen spierenarbeid. De weegschaal gaf een
krantenpagina (in lood) al snel zo’n 0 tot
40 kilo aan. Nu zorgt een computer dat
een krantenpagina in luttele seconden van
de ene naar de andere plaats ‘schiet’.
iteindelijk zijn twee handzetters van
toen terechtgekomen op redacties, waar de
vormgeving van kranten en boeken een
onderdeel is geworden. De derde graficus
van het drietal heeft zich ontwikkeld van
handzetter tot ICT’er in de multimediawereld. De drie aanstormende jonge
grafici hebben de grote omwenteling
uitstekend doorstaan. Sterker nog: als zij
praten over het werk, rollen de oude en
nieuwe begrippen net zo makkelijk over
tafel.

een vooraanstaande krant was. Er werd
niet op een paar centen gekeken voor het
vormen en begeleiden van jonge mensen.
Er waren uitstapjes en excursies om de
kijk op de wereld van de kranten,
drukkers, vormgevers en uitgevers te verbreden. Een van die uitstapjes was naar
een drukkerij en uitgeverij - in Gutersloh,
Duitsland - daarna een paar dagen rondrijden in de twee busjes van de Haagsche
Courant. Waarop trots vermeld dat de
oplage de 100.000 was gepasseerd, een
mijlpaal die wij trots verspreidden. Ook
het bezoek aan de drukkerij Joh. Enschede
van geld- en andere waardepapieren werd
zo’n uitstapje. Het was letterlijk tussen het
grote geld lopen dat daar gedrukt werd.

E cursies
In mijn loopbaan maakte het veel indruk
als ter sprake kwam dat de grafische
opleiding bij de Haagsche Courant was
geweest. Trots kon je dan zeggen dat het

Cirkel is rond
De interesse voor het maken van kranten
en het verblijven in de wereld van het
nieuws is daar bij Sijthoff in de
Wagenstraat begonnen en is nooit meer uit

- Met twee

-busjes op e cursie naar een grote drukkerij en uitgeverij
n Gutersloh bij onze oosterburen -

ons leven verdwenen. Bijzonder is het te
vernemen, dat Loek Knapen nog alle tekeningen en onderwerpen van die opleidingstijd heeft bewaard. Een beetje jaloers ben
ik wel, als ik dat hoor en zie. Aardige
bijkomstigheid is dat mijn carri re bij
Wegener in Apeldoorn eindigde, inmiddels eigenaar van Sijthoff en dus mijn
Haagsche Courant.
Maar Den Haag bleef altijd dat aparte plekje bewaren!
etamorfose
Op 1 september j.l. hebben wij onze
hernieuwde kennismaking na bijna vijftig
jaar gepland. Een dag waarop wij met z’n
drieën de ‘haagse binnenstad’ nog eens
bezochten. Het duurde wel even voor de
herinneringen van de straten en gebouwen
weer een plek kregen in het huidige Den
Haag. Daar waar in de vijftiger jaren de
Turfmarkt was, en waar ook de ‘gele
tram’ van de HTM uit Wassenaar zijn

ndergronds
Natuurlijk hebben we ook een kijkje
genomen onder de grond. Diep verscholen
onder de Grote Marktstraat rijden de
Randstad-rail en trams. Precies 1200
meter zijn hier de rails - van het Centraal
Station naar de Prinengracht - weggewerkt. Indrukwekkend om ‘beneden’ een
kijkje te nemen. Daarna doorstappend
langs Spuistraat en De Passage komen we
bij een intiem pleintje, waar oude
geveltjes in het nieuw zijn geplaatst.
itkomend voor het pand van ‘De

het zonnestelsel en het heelal uitgelegd.
Dat gebeurde heel natuurgetrouw met
een Zeiss-projector.

Een dagje planetarium is voor veel
Hagenaars - en van ver daarbuiten - een
‘verhelderende tocht in het zonnestelsel’
geweest. Helaas is het planetarium op
29 januari 1976 door brand verwoest.
Naast het Haags Gemeentemuseum
werd een dag later al een begin gemaakt
met het opzetten van een nieuw theater.
Daar zouden ook IMA -filmvoorstellingen vertoond worden. Het nieuwe
theater Omniversum is door A.G.
Sijthoff geopend op 7 december 1984
en was het eerste IMA Dome-theater
in Europa.

ijthoff lanetariu
Het planetarium - gevestigd
in de koepel bovenop het
ijthoff-gebouw - is opgericht
in 9 door lbertus Willem
ijthoff van .W. ijthoff s
itgeversmaatschappij.

- lleen de naa Sijthoff is
nog terug te vinden. -

De officiële opening was op 20 februari
door directeur A.W. Sijthoff, in bijzijn
van Prins Hendrik. Een dag later was
het beschikbaar voor het grote publiek.
In het planetarium werd de werking van

ijthoff Cit
Daarna kijkend naar het Sijthoff-gebouw,
op de stoep bij de Bijenkorf.
Om de hoek - in de Grote Marktstraat - is
allleen nog de naam die er aan herinnert,
dat er eens de machtige rotatiepersen
gedraaid hebben. Boven een ingang staat
met stevige letters ‘Sijthoff City’.
Opvallend is hier dat het redelijk stil is.
Deels is de drukte onder de grond
gekomen. Jammer dat het niet wat meer
een promenade is geworden. Het blijft uitkijken voor alle obstakels en taxi’s die
daar rondrijden.

- andelend door de prachtige beelden-e positie op het ange Voorhout. -

Bonnetrie’ lopen we richting het
Binnenhof. Een enorme drukte bij de vergaderzaal van de Tweede Kamer, waar
druk onderhandeld wordt over een nieuw
kabinet. Wat zien we? Een eenzame
demonstrant met een bord tegen de PVV.
De andere toeschouwers staren naar de
luxe, ‘dure’ auto’s, met chauffeur.
Kloosterkerk
Niet ver van het Plein een broodje gegeten
in de achtertuin van een restaurant: heerlijk in het zonnetje praten over de afgelopen halve eeuw. En wat dat met Den Haag
en met onszelf heeft gedaan. In beide
gevallen zijn de sporen te zien: bij ons,
maar ook met en in - de stad. Na het
broodje lopen we door de ‘Beeldentuin’
op het Lange Voorhout. Nog even een
kijkje genomen in de prachtige
Kloosterkerk (gebouwd in 1 97) aan de
Lange Voorhout, met daarachter verscholen het pand van de ‘Rekenkamer’.
Herinneringen
Tijd om een glaasje te drinken in het proeflokaal ‘Het Huis van Arkel’ aan de
Denneweg. Gastheer Martin verzorgt ons
- zonder enige schroom - met meer dan
alleen een goed gevuld glas wijn. Het is
daar goed toeven, alsof je in een grote
woonkamer kan mijmeren. De gesprekken
brengen ons ook weer terug in de tijd. Een
hele dag slenteren door Den Haag wordt
afgesloten met een echt Indonesische tafel
bij Garouda. Op weg naar Centraal
Station laten wat daklozen en zwervers
zien dat er in alle steden steeds meer
mensen buiten de boot vallen.
en ooie dag is afgesloten et de
belofte dat we elkaar eer willen
ont oeten in ons en aag.

Joop Nievaart, Apeldoorn

allipress@ s.nl
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Hoe een meisje uit Wognum Haagse werd het verhaal van mijn moeder

Het wa vanaf de edde lan geli raa

Wognum in de 9de eeuw een onbekend dorpje in West- riesland is de geboorteplaats van mijn
moeder. ij vertelde dat tijdens haar jeugd het dorp bekend was door een beroemd gemengd
koor het Jacob Kwastkoor. n Wikipedia vond ik hierover: “ nder de naam De Wognummers en
met als dirigent Willem taal deed het soms wel 0 uitvoeringen per jaar in het hele land.” Vanaf
909 traden ze zelfs op in het buitenland. Het faillissement van Dirk cheringa s bank vond precies 00 jaar nadien plaats. Wat zou moeder zijn geschrokken als ze kennis had kunnen nemen
van al de beroering die ontstaan is rond haar dorpje Wognum.
Mijn moeder, Maartje Loos is
geboren op 6 maart 1897, ze was het
oudste kind uit het eerste huwelijk
van mijn opa Pieter Loos. Het was
een leuke tijd want ze kreeg ook nog
een broertje en een zusje, de beginjaren van haar jeugd waren onbezorgde
jaren. Het werd een beroerde tijd toen
haar moeder TBC kreeg,
Ze werd al snel ingeschakeld als
hulpje in de huishouding en zorgde
ook voor haar zieke moeder. Haar
moeder werd steeds magerder en
at bijna niet meer. Als zij het bord
waarop nog etensresten lagen, ging
ophalen om af te wassen, at ze met
dezelfde vork waarmee haar moeder
had gegeten vlug de restjes op
voordat ze in de keuken was. Maartje
was nog een kind toen haar moeder
overleed. Opmerkelijk is dat zij zelf
nooit TBC gekregen heeft!
Naar Hoorn
Na het overlijden van haar moeder
is de familie verhuisd naar Hoorn.
Vader Loos, werkte van de vroege
ochtend tot de late avond bij de gemeentereiniging in Hoorn. Hij moest
een huishoudster in huis nemen om
voor de nog jonge kinderen te zorgen.
Met die vrouw is hij getrouwd en zij
kregen samen nog 10 (!) kinderen.
Haar tweede moeder was druk met al
die kleintjes en het huishouden werd
grotendeels door Maartje gerund. Van
spelen met kinderen buiten op staart

kwam niet veel, op zondag na de
kerkgang een kleine wandeling naar
de hoofdtoren aan de haven was al
een echt uitje.
Toen zij 12 jaar was, kwam ze van
school en moest geld gaan verdienen
voor het gezin. Er werd een betrekking voor haar gezocht en gevonden
bij een bedrijf in Hoorn, ze heeft daar
een paar jaar als inpakster gewerkt.
Haar zusje uit het eerste huwelijk,
dat haar taak had kunnen overnemen
kreeg ook TBC en ook zij overleed
eraan, de volksziekte hield aardig
huis in het arbeidersgezin. Een zusje
uit het tweede huwelijk was inmiddels zo groot, dat zij de taak van
Maartje kon overnemen.
Naar msterdam
Door het werk buiten de deur, kreeg
Maartje contact met andere meisjes. Enkele van hen hadden het wel
gezien bij het bedrijf in Hoorn en
waren naar Amsterdam gegaan en die
vertelden, dat er in de grote stad met
ander werk meer te verdienen was
dan in het nog kleine Hoorn.
Op eigen initiatief en tegen de zin
van haar vader is ze met een van die
meisjes naar Amsterdam gegaan. Ze
kon intern als kamermeisje in een
groot hotel komen werken. Door de
cheffin van de linnenkamer werd haar
verteld wat het werk inhield en liet
haar de kamers op de etages zien.
Maartje sloeg (figuurlijk) de handen

oor et e en
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In goe e en s ec te ti en

Johm...

ineen van verbazing, wat een grote
bedden en wat een mooie witte lakens
lagen daarop. (Thuis sliepen ze onder
grauwe paardendekens)
Het werd dus haar taak om samen met
het andere meisje uit Hoorn ervoor te

zorgen, dat de kamers onderhouden
werden en de lakens op de bedden
verschoond werden als er nieuwe
gasten hun intrek namen. Alles op
aanwijzing van de cheffin, die van de
receptie door kreeg welke kamers vrij
kwamen en weer bewoond zouden
worden.
Ze verdiende daar een redelijk loon
en kon geld opsturen naar haar vader,
die vertrouwde het niet en ging eens
poolshoogte nemen in die grote stad.
Hij dacht dat ze geld verdiende met
onzedelijke zaken.Toen hij vaststelde,
dat het geld eerlijk en netjes verdiend

werd, had hij er vrede mee dat ze niet
meer thuis was.
Het werken en het leven in Amsterdam beviel haar wel, maar ze
hoorde dat met hetzelfde werk meer
te verdienen viel met seizoenwerk in
hotels, bijvoorbeeld in een badplaats.
Dat leek haar wel wat, fijn naar het
strand gaan als je vrij was, dus solliciteerde ze naar de betrekking van
kamermeisje in het Kurhaus!
Naar cheveningen
Met haar ervaring, opgedaan in Amsterdam, werd ze daar aan genomen
en zo kwam Maartje uit Wognum in
Scheveningen terecht. Ze vond Den
Haag ook een fijne stad en ging met
collegaatjes naar de binnenstad, onder
andere naar het Binnenhof en keek
haar ogen uit naar al die regeringsgebouwen. In de zomer werd bijna elk
vrij uurtje benut om naar het strand te
gaan, soms gooide ze er aan dubbeltje
tegenaan en huurde zo’n grote rieten
strandstoel om heerlijk in de schaduw
te kunnen zitten en toch naar de zee
te kijken!
Inmiddels was ze al wat ouder geworden en de belangstelling ging dan
ook wel naar collega’s van de andere
sekse. Er was keus genoeg in zo’n
groot hotel en een afspraakje om even
naar de stad te gaan met een collega
was niet zo’n probleem.
Zij werkte als kamermeisje op de
etages waar ook een kelner werkte, de
zogenaamde “chef du rang”, die mensen op de kamer bedient. Ze spraken
wel eens met elkaar over bijvoorbeeld
lastige en aardige klanten en zo kwam
het dat de kelner, die haar wel aardig
vond, haar eens een keertje mee uit
vroeg. Na een paar uitjes werd het
toch wel een beetje verkering en

nog later nam hij haar mee naar zijn
ouders.
tandvastige vader
Bij hem thuis viel dat niet in goede
aarde, want zijn vader - mijn latere
opa van vaders kant, die hoofdvertegenwoordiger was bij de goud en zilver fabriek Van Kempen, Begeer en
Vos – had gedacht dat hun zoon met
een welgesteld meisje op de proppen
zou komen. Hij diende zijn vader van
repliek en zei: “jullie wilden toch dat
ik met een prinses zou gaan trouwen?
Nu dat is gelukt want ik ga trouwen
met een keukenprinses!”
Maartje Loos trouwde in 1919 met
Gerrit van der Velden, ze gingen in
de Wagenstraat in Den Haag wonen
en Maartje was officieel Haagse
geworden en is dat haar leven lang
gebleven!
9 maanden en 9 dagen na de trouwdatum werd mijn broer Gerrit geboren.
Het gezegde was destijds: het was
vanaf de bedeplank gelijk raak!
Zelf ben ik in 1925 geboren in de
Jan Maetsuykerstraat in het Bezuidenhout. Ik ben dus Hagenaar van
geboorte, heb er 72 jaar gewoond
en woon sinds 1997 in Zoetermeer
samen met mijn vrouw Jacomina van
Geelen uit Alphen aan den Rijn.
Mijn vader was een echte horeca
man, hij is begonnen als pantryboy
op de Holland Amerika Lijn. Daarna
heeft hij gewerkt bij het Passage
hotel, hotel De Witte Brug en in het
Kurhaus hotel. In de tweede helft
van de 20’er jaren zijn mijn vader
en moeder een café begonnen in het
Westeinde in Den Haag.

Joop van der Velden
pvel@casema.nl

Korting voor lezers van De ud-Hagenaar

eatergroe Drang eelt ed o lo atie

p locatie in de randweerkazerne aan de Escamplaan in Den Haag speelt heatergroep
Drang in de periode van 22 september t m 2 oktober een vrije bewerking van het stuk ed
van Jim Cartwright. Lezers van De ud-Hagenaar krijgen een korting van € 2 0 p.p. op de
toegangsprijs als zij met gebruikmaking van de couponcode 20 00 0 een kaartje kopen bij
de ticketshop op internet: www.drang.nl
Het toneelstuk gaat over negen
mijmerende personages, die zich
bevinden zich in de twilight zone
van de ouderdom. Ze kijken in
de spiegel van hun jeugd en zien
hoe ze levenslustig en verwachtingsvol de toekomst in dansen.
Hun huidige leven stuitert tussen
nostalgische, beklemmende of
verwarrende herinneringen en de
harde werkelijkheid van de hedendaagse bejaardenzorg. Ze dromen
van het Kurhaus, het Palais de
Dance en de Haagse Dierentuin
in de wegstervende klanken van
Glenn Miller en Pia Beck. Geïnspireerd door improvisaties van
de acteurs is Bed een komische,
muzikale, verrijkende, melancho-

lische, confronterende, ontroerende en ontwapenende voorstelling
over hoop, leven en dood.
De bewerking van het stuk is
gemaakt door Ton Theo Smit, de
regie is in handen van Lucienne
van Amelsfoort. Tot de spelers
behoren o.m. Arthur Boni, Wim
Meeuwissen en Irma den Hollander. Een belangrijk aandeel
in het muzikale aspect van de
voorstelling wordt geleverd door
The Swing Time Big Band en de
Big Band Oegstgeest.
Over Drang
Theatergroep Drang is eind 1995
opgericht met het doel professionele producties uit te brengen
in de Haagse regio. Drang maakt

theater op locatie. Drang werkt
met vaste spelers, maar ook met
verrassende, ervaren en minder ervaren, jonge en oudere acteurs van
Nederlandse en andere culturele
achtergronden, die per productie worden uitgenodigd. Steeds
zoekend naar spannende vormen:
experimenteel, spraakmakend,
poëtisch, bruggenbouwend en

actueel. Daarnaast biedt Drang de
gelegenheid aan talentvolle theatermakers om zich te presenteren.

oorstellingsin o ed op oensdag t m aterdag van september t m o tober
ocatie: De rand eer a erne rasmus eg 4
P Den Haag
Aanvang: 0.1 uur
ntree: 1 0 tudentenpas
P itpas ud-Hagenaar couponcode 1 oievaarspas 9 0
aartver oop: ia
.drang.nl o tele onisch 0 0- 4 4 4 dan el per email
naar in o@drang.nl
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u el ee in de liefde
Voor wie het soort puzzel in deze rubriek nieuw is leggen we het nog even uit.
Het betreft hier een zogenoemde woordzoeker .

Het diagram van deze puzzel stelt een
hart voor. Daarin zijn 8 woorden
verborgen die met liefde en huwelijk
zijn verbonden. Bij het diagram treft
u echter een lijst aan met 9 woorden.
Eentje daarvan komt niet voor in het
diagram – en dat is nu juist het woord
dat u moet zoeken, het goede antwoord van de puzzel. Een kwestie van
wegstrepen en vergelijken dus.
De gezochte woorden kunnen op
alle mogelijke manieren in de puzzel
staan, gewoon van links naar rechts
(jawoord) maar ook omgekeerd (droowaj), van boven naar beneden, vice
versa en zelfs op alle vier denkbare
manieren diagonaal!
ucces ermee
w oplossing van het liefde en huwelijksraadsel verwachten we uiterlijk op

n a

o tobe

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

Of stuur uw oplossing per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl
rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 17 van 24
augustus ging het om vier Sudoku’s,
met als juiste antwoordreeks 7-7-7-7.
Verder werd u een Computerraadsel
(ook een woordzoeker) voorgelegd,
waarvan het gezochte begrip ‘Homepage’ luidde.
De volgende tien (5 5) goede oplossers krijgen de dubbel CD Hurken in
de Berm van Sjaak Bral toegestuurd.
Carel Heringa, te Den Haag
Gary Spaans, te Den Haag
Will Mekking, te Den Haag
Ria Baak, te Den Haag
Kees van Leeuwen, te Leidschendam
Arie uartel, te Voorburg
Theo Spinders, te Zoetermeer
Lenie Knigge, te Zoetermeer
Ineke de Wit – Tavecchio,
te Zoetermeer
Elze Wildhagen, te Roosendaal
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Het gaat in deze prijspuzzel om de volgende
woorden in de sfeer van
liefde en huwelijk:
Boeket
Champagne
Diner
Echtgenoot
Fotoreportage
Geluk
Getuigen
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Huwen
Jacquet
Japon
Jawoord
Kinderen
Koets
Kousenband
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Kus
Liefje
Loper
Man
Moetje
Muiltje
Prins
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Receptie
Rijst
Ringen
Schoonmoeder
Sleep
Speech
Stadhuis
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Stoet
Toast
Toekomst
Trouwen
Verkering
Verloving
Vrouw
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Wit
Zoenen
Zwager
Zwanger

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.
Originelekortingsbon
kortingsbongeldig
geldigtot
tot12
10september
oktober 2010
Originele
2010

KLEDINGACTIE IS VERLENGD TOT 10 OKTOBER 2010!

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

Het telefoonnummer van de ophaaldienst is
(070) 389 57 24.
(Niet
(Niet geldig
geldig in
incombinatie
combinatiemet
metandere
anderekortingsakties.)
kortingsakties.)
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