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Unieke sponsortocht van zoons, samen met hun dementerende vader

Beklimming Kilimanjaro voor Alzheimer
Als kleine jongens
waren er twee belangrijke zaken die als
een rode draad door
ons leven liepen; onze
ouders en klimmen.
Wandel- en klimvakanties in Frankrijk
en Oostenrijk tijdens
onze jeugd hebben
de basis gelegd voor
onze fascinatie voor
bergen. Sinds 2006
weten we dat onze
vader de ziekte van
Alzheimer heeft. Onze
vader verandert en
voor hem komt helaas
een behandeling te
laat.
o enteel lijden naar schatting 2 0.000
Nederlanders aan een vor van de entie.
e eest voorko ende vor van de entie
is de ziekte van lzhei er 0 . e
grootste risicofactor voor het krijgen van
de entie is ouderdo . ensen kunnen
echter al door deze ziekte worden getroffen
terwijl ze in de bloei van hun leven zijn
olgens berekeningen van de gezondheidsraad zal het aantal ensen et de entie de
ko ende decennia oplopen tot 500.000 in
2050. at is 1 op de 35 Nederlanders
ver het ontstaan van deze ziekte bestaat
alleen nog aar onduidelijkheid. Het is
niet bekend hoe en wanneer het proces van
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- De 5.895 meter hoge berg in het noord-oosten van Tanzania, de hoogste top in Afrika.
In het Swahili betekent Kilimanjaro “glinsterende heuvel”. (FOTO: Paul Schaffner - licentie Creative Commons).

de enteren in gang wordt gezet. aaro is
het zo belangrijk dat er fondsen beschikbaar ko en voor gedegen wetenschappelijk
onderzoek.

Ons doel
ls broers trekken wij op tegen lzheier. e werden er door onze vader ee
geconfronteerd, aar diens broer werd er
ook door getroffen, hij overleed vorig jaar
dece ber op 6 -jarige leeftijd.
Uiteindelijk ko en trouwens de eeste pati nten binnen tien jaar na vaststelling van
de aandoening te overlijden. rijwel alle
vor en van de entie ko en voort uit een

- Ronald en Rene Heidenreich, stellig van plan om samen met hun dementerende vader de
Kilimanjaro te beklimmen om sponsorgeld voor Alzheimer Nederland in te zamelen.

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

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

aandoening van de frontale hersenkwab. e
s pto en zijn over het alge een gelijk:
karakterverandering, persoonlijkheidsverandering, onzekerheid, geheugenproble en
en ste ingswisselingen.
et een deskundige, gerichte aanpak zijn
veel pati nten te helpen op een anier die
de proble en van de entie verzacht. e
organisatie lzhei er Nederland www.
alzhei er-nederland.nl zet zich daar al
25 jaar voor in.
hun werk nancieel
te ondersteunen onderne en wij daaro
een bijzondere sponsoractie. ie hebben
wij ondergebracht in een speciaal daarvoor
opgerichte stichting: li en voor lzheier. e hopen natuurlijk dat particulieren
en bedrijven daaraan een bijdrage willen
leveren. e opbrengst is voor lzhei er
Nederland.

zo t als wij en zelf uiteraard een ervaren
kli er, de bekli ing van de ila anjaro sa en et ons zal aken
e trip staat nu gepland voor oktober 2011.
anvankelijk was het plan o eerder te
gaan, aar we zijn daarvan afgeweken o dat er dan nog e tra sponsoracties ogelijk
zijn. n dat is toch het belangrijkste, o zo
veel ogelijk geld in te za elen.
an verschillende kanten krijgen wij
natuurlijk de vraag of het wel verantwoord
is en niet te gevaarlijk, o de bekli ing
sa en et onze vader te aken. aar et
de conditie die hij nu nog heeft en et zijn
entale toestand kan dat nog. erder is het
vanzelfsprekend zo dat we dat et z n allen
en et doktersadvies nog een keer kritisch
zullen laten beoordelen vlak voor het
grote o ent daar is.

De beklimming

Sponsormogelijkheden

et onze stichting zullen we allerlei
fondswervingsactiviteiten onderne en,
aar het toppunt wordt volgend jaar een
15-daagse bekli ing van de ili anjaro,
de beroe de berg in het noord-oosten van
anzania. Het hoogtepunt, Summit Day,
zal de elfde zijn. p deze dag wagen een
poging naar de top op 5.8 5 eter hoogte,
een tocht diie die dag 1 uur zal vergen.
cht geweldig is natuurlijk dat onze vader,
lijdend aan de entie, aar f siek instens

ponsoring van de bekli ing is voor
particulieren al ogelijk vanaf 1 euro. lle
beetjes helpen en het is entaal ook een
steun in de rug, te weten dat er een grote
groep ensen achter ons staat. edere sponsor krijgt een eervolle naa sver elding op
onze website.
Giften kunnen worden overge aakt naar
tichting li en voor lzhei er , rekeningnu er 55288 3 te en Haag o.v.v.
uw voor- en achternaa

UW HAARDEN SPECIALIST

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604
kijk op onze site voor de openingstijden

oor instellingen en bedrijven zijn er twee
sponsorpakketen: Base Camp vanaf 500
euro en Summit vanaf 1.000 euro .
ase a pers krijgen:
- aanklikbare logo- en naa sver elding op
de site www.kli envooralzhei er.nl
- een eigen gedeelte op de sponsorpagina
waarin u uiteen zet wat uw bedrijf doet
en waaro u de stichting li en voor
lzhei er sponsort.
u iters krijgen daar bovenop nog:
- een u it-vlag bedrukt et uw
bedrijfslogo
- foto s van onald en ene et uw
u it-vlag op de top van de ili anjaro
- bij terugko st, ingelijste foto van uw
u it-vlag et bedrijfslogo op de top
van de ili anjaro.

ene 36 en onald 34
Heidenreich

Den Haag / Voorburg
info kli envooralzhei er.nl
www kli en ooral hei er nl
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230.000 kranten per keer

De Oud-Hagenaar

Het adres voor: gaskachels, houtkachels,
bio-branders, openhaarden, pelletkachels, etc.

Met de grootste collectie elektrische
sfeerhaarden en kleine schouwen

- Uhuru-peak, het bord ten teken voor klimmers dat ze de top hebben bereikt. -

el 7

met De Oud-Rotterdammer
en De Oud-Utrechter
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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.

edrust was het medicijn in
Naar aanleiding van het stuk over 125
jaar uliana inderziekenhuis in het
vorige nu er, wil ik een persoonlijke herinnering ophalen. n 1 44 heb
ik 6 weken in het uliana inderziekenhuis gelegen,voor een nierbekkenontsteking. p een ochtend pakte
ijn oeder een koffertje in. e gaan
ergens heen zei ze.
k weet nog dat het een heel eind
lopen was,van de vreeswijkstraat,waar
ik woonde,naar de Haagweg. Het
uliana inderziekenhuis, was in oorlogstijd ondergebracht in de stichting
osenburg. aar toen als kind van
bijna jaar wist je van niets. oen we
er eindelijk waren, gingen we een pad op, en een gebouw in. n de gang
kwa een lieve zuster naar ons toe. igenlijk was zij het aan wie ik e al
die tijd vastkla pte. Haar naa weet ik niet eer.
k zag haar denk ik toen als een witte engel.
Angst
n de gang was ijn oeder ineens weg. e lieve zuster na
e ee ,en
ik oest in een ledikant. lles was wit, ook wat je aankreeg. at ik e
herinner zijn angst, eenzaa heid, verdriet en pijn. aar vooral de angst.
Het afwachten, wat er ging gebeuren. oor een onderzoek kreeg je witte
kousen aan. ok een zwart kapje, waar ze wat indruppelden, dan viel je in
slaap. eer terug in het ledikant, hield de lieve zuster ijn hand vast. e
zei niets aar toch gaf e dat denk ik wel troost.
even kaarsjes
aar ik heb ook een leuke herinnering. at was op ijn e verjaardag.
e lieve zuster gaf e kaarsjes, thuis bewaarde ik die nog heel lang. n
de 6 weken dat ik daar lag, ben ik niet uit het ledikant geweest. k denk
dat er in 1 44 geen edicijnen waren. Het was oorlog en bedrust was
toen een edicijn. n de 6 weken dat ik daar was heb ik ijn ouders niet
gezien.
enk dat het toen zo was. oen ik naar huis ocht,uit het ledikant,ging
het lopen oeilijk
ijn vader kwa
e halen op de ets. e foto et ijn pop, die ik erg
had ge ist, is ge aakt toen ik pas thuis was.
Gelukkig is alles nu anders. aar waar het o ging is altijd hetzelfde
gebleven egonnen in 1885, ijn ervaring in 1 44 en dan nu in 2010.
e zorg o en voor het zieke kind at staat al 125 aar bovenaan in het
uliana inderziekenhuis.

n ortier- oddingius

Har elenstraat 36, 2546

en Haag

olo on

iefde op het kerkhof
Het artikel in het vorige nu er over
de begraafplaats ud ik en uinen
heb ik zowel et wee oed als plezier
gelezen. ngeveer zestig jaar geleden
aakte ik vaak et ijn vader op zondag orgen een wandeling over ud
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ik en uinen. ij woonden op de
alkenboslaan en liepen in tien inuten naar deze begraafplaats. lak bij
op de oosduinseweg was een winkel
van euzeka p, waar je grafstenen
kon bestellen.
p ud ik en uinen was het heer-

e ud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in en Haag, oeter eer, estland, elft,
idden- el and, eidschenda - oorburg,
ijswijk, ijnacker-Nootdorp en assenaar.
e krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 e e plaren, via circa 300 distributieper
punten. oezending is ogelijk voor
jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Administratie:
eestal op donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur
w. ita van der elde
el.: 0 0 42 50

lijk rustig wandelen en je kon op je
ge ak de teksten op de grafstenen bestuderen. n tekst waarin een sterieuze liefdesverklaring zat verborgen,
is ij ijn hele leven bijgebleven.
Hier rust zij waarvan nie and wist dat
zij de ijne was.
ok in rankrijk bezocht ik eens een
begraafplaats in de rovence en wel
die in oussillon. n tegenstelling et
Nederland waren de graven hier uitbundig aangekleed en et veel foto s
en kleuren versierd. ok daar las ik
een tekst die ij ontroerde, ondanks
dat ik niet gelovig ben. a re est
une tr sor ue ieu ne donnera u une
fois. en oeder is een schat, die God
je aar een aal in je leven schenkt .
Hoe duidelijk zag ik toen aan de opaak van de graven het verschil tussen
de nuchtere alvinistische aard van de
Nederlanders en de ourgondische
uitbundigheid van de ransen.

ea loks a

b o sma e in

etnet.n

ees van der loeg
k ben, ede voor ijn broer heo,
op zoek naar ees van der loeg.
Hij woonde in de zestiger jaren in de
estlandsestraat in en Haag. Hij
woonde sa en et zijn broer Gerard
en oeder naast ons, op Nu er 13,
heo en vel n van traaten. nze
slaapka ers grensden aan elkaar. r
was een gat in de uur waardoor wij
o een pen gedraaide briefjes naar
elkaar schoven. ees was ook op
augustus jarig. e zouden het leuk
vinden o he weer te zien.

vel n ij ans

t iduinastraat 63b
311
chieda
el.: 010-2 34036
t eo i mans otmai . om
------------------------------------------ongerensoci teit Union
ie kan ons nog iets vertellen en of in
de e ud-Hagenaar schrijven, over
de sociteit van werkende ongeren
Union, toentertijd gevestigd in de van
peijkstraat, ik dacht op nr. 153.
ooral in de jaren zestig kwa en
wij er veel. Na a oop ging altijd een
groepje naar e oosje aan de uezkade een soort huiska ercafeetje.
aterdags was de dansavond, de ene

Advertentiecombinaties:
e uitgave is onderdeel van een trio, et e
ud- otterda er oplage 120.000 en e udUtrechter oplage 50.000 .
r zijn prijs atig aantrekkelijke advertentieco binaties ogelijk.
Uitgever:
r. onstant . artini
artini deoud-hagenaar.nl
irst o al eleco
ostbus 26046, 2502 G en Haag

week et een orkestje en de andere
week disco. Natuurlijk zijn we ook
benieuwd of er verhalen zijn over
de soci teit nder de ogen in de
landstraat, gerund door de zusters. n
de eerste plaats was dat een eisjessoci teit.
ls ik ij goed herinner ochten de
jongens 1 per week op de soci teit
ko en en was het dan dus ge engd.
r oeten nog vele verhalen, foto s
hiervan zijn en ook veel bekenden uit
de tweede helft van de zestiger jaren.
Nu zullen vele ook al half in de zestig
zijn.
aarna zijn we de ensen uit het oog
verloren, in septe ber 1 0 gingen we
trouwen, en dat is nu 40 jaar geleden.
Het zou best leuk zijn, als de e udHagenaar daar eens aandacht aan kon
besteden. e wachten af.

an van Gerwen

anger en

Sprookjes van rimm
ulius asgeld schreef in het vorige
nu er over de boeken van weleer .
oen ik een jaar of 6 was, nu rui 55
jaar geleden, wilde ik zo graag een
boek hebben o plaatjes te kijken
of al een beetje te lezen. k zie ij
nog staan bij de boekenkast van
ijn vader. lke dag haalde ik er een
boek uit, o dat er van die plaatjes in
stonden. Het ooiste vond ik nog dat
je so ige bladzijde uit kon klappen.
k zie ij nog staan, hele aal onder
de indruk. ie afbeeldingen dat waren
geen kaboutertjes of konijntjes. Nee,
het was een boekje over de onderdelen
van de ole . us ik wist al heel jong
hoe een bougie er uit zag, haha o s
dacht ik: waaro zien ijn ouders
dat niet, dat ik graag wil lezen
aar
ach, de tijd denk ik. n toen gebeurde
er een wonder. p een dag ging de bel
en stond er een ijnheer voor de deur
die sprookjesboeken verkocht, van
Gri . ijn oeder hoorde de prijs,
40 gulden en ver ogen in die tijd.
h, nee, riep ijn a k weet nog
dat ik s ekend vroeg: a a, alstublieft . ets in ijn ste
aakte
haar week, en toen de verkoper zei dat
het op afbetaling ocht, kreeg ik toch
ijn boek. k geloof dat een kind nog
nooit zo blij was als ik toen. k heb
het boek bij wijze van spreken wel

oofdredacteur
rans . Ho nck van apendrecht
redactie deoud-hagenaar.nl
Foto s e.d.:
ie recht eent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeld ateriaal wordt
verzocht et de uitgever contact op te ne en
voor het treffen van een regeling.
ormgeving:
ecla estudio aasi edia
Nieuwerkerk aan den ssel
www.baasi edia.nl

etnet.n

duizend keer gelezen. ij leindui pje was het brullen, bij Hans en Grietje
waren het tranen et tuiten, o over
rouw Holle aar te zwijgen. aren
heb ik het boek gehad, tot het van
ellende uit elkaar viel. n als ik nu zo
rond kijk in ijn huis lijkt het de bieb
wel. o s denk ik, het lijkt wel een inhaalrace. ja, een huis zonder boeken
is een huis zonder ziel.

arijke ulder

ari e u er
------------------------------------------Se s n uart bunkerre nie
n de e ud-Hagenaar stond onlangs
een leuk artikel over de e s n uart
bunker. Had ik dat aar eerder geweten, want op 1 nove ber a.s. vindt er
in de rinses ulianakazerne een re nie
plaats voor allen, die ooit in deze
bunker hebben gewerkt an elding
voor de re nie kosten 20 p.p. kan
plaatsvinden bij: bunker.reunie.2010
uicknet.nl oe het dan wel snel

on van ijswijk

a anri s i

pnp anet.n

Foto s van orrie , 2 en
Het bedrijf van ijn overgrootvader en
grootvader en zijn broers heette olenoverslagbedrijf ansen en o. Het was
gevestigd aan de lachthuiskade, waar
het thans Neherkade heet. ijn voorvaderen vervoerden circa veertig jaar
steenkool vervoerd naar de Haagse
kolencentrale aan de Gaslaan in en
Haag, alwaar de elektriciteit voor en
Haag werd opgewekt. it vervoer
geschiedde door de Haagse grachten
et lastboten bakken die getrokken werden door kleine sleep boten.
r werd van s orgens vroeg tot s
avonds laat gevaren en het gehele jaar
door. Het lijkt ij interessant o dit
stukje Haagse geschiedenis eens te
belichten en daaro vraag ik hierbij
o toezending van foto ateriaal van
de sleepboten die de naa orrie 1,
2, en 3 droegen of van de kranen die
aan de lachthuiskade hun overslag
werk verrichten. Het zou ooi zijn als
ie and ij daaraan kan helpen.

eter . aars

peter.baars

etnet.n

Distributie:
inkels en instellingen die als vast distributiepunt van e ud-Hagenaar
in aan erking willen ko en, kunnen daarover contact opne en. ini aal
50 nu ers per editie. en displa wordt desgewenst kostenloos beschikbaar gesteld.
ontact-informatie:
onne enten abonne enten deoud-hagenaar.nl
dvertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl
d inistratie
rita deoud-hagenaar.nl
istributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
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positie tot en met

- en van de ouderenfoto s van Irene Sahner.. -

positie
ijk op oud
rene Sahner en Aart de oer
e poseren tot en met
november in het heater van de entrale
ibliotheek eneraal isenhowerplein 0 met foto s rond het
thema ijk op oud.
e foto-e positie sluit aan bij het the a van
de leesbevorderingsca pagne Nederland
eest. it jaar staat bij Nederland eest het
boek e grote zaal van acoba van elde
centraal. n dit boek draait het o de ouderdo en de eenzaa heid van een vrouw in
een verpleegtehuis. e e positie is te zien
op aandag tot en et vrijdag van 13.00
1 .30 uur en op zaterdag van 11.00 14.00
uur. e toegang is gratis.
Fascinatie met licht
rene ahner aakte de foto s voor deze
e positie in bejaardenhuizen en het Herinnerings useu van de tichting Hu anitas
in otterda . ahner is gefascineerd door
het licht, dat vrijwel altijd in haar foto s
terugko t. erder heeft zij een grote
voorliefde voor zwart-wit foto s, waarbij
ze overbelichting, doorgelopen plekken en
grote contrasten niet uit de weg gaat. Het
loslaten van allerlei wetten en regels van de
fotogra e geeft haar de vrijheid haar gevoel
te volgen. erk van rene ahner is ook te
zien op internet: www.irenesahner.nl
eposeerde foto s
art de oer woont in eeland en werkt
in otterda en o geving. Hij aakt het
liefst foto s die iets vertellen, een gevoel
uitdrukken en/of de fantasie prikkelen
foto s die
r zijn dan een perfecte registratie waar alles klopt ua scherpte, kleur,
licht en co positie. aarnaast aakt e
oer graag geposeerde foto s, al of niet in
portretvor . en sprekend en doorleefd gezicht van een ouder ie and spreekt he erg
aan. p www.aartdeboer.nl is de portfolio
van art de oer te zien.

Meneer Bennik
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he n an e an
in Beel en aan ee
ournaliste en oud-journaallezeres oral e er opende vrijdag 22 oktober in museum eelden aan ee het tentoonstellingsproject he Unwanted and. ij deed dat
met een bijzonder verhaal over haar eigen migratiegeschiedenis. Over hoe zij van
ura ao naar ederland verhuisde, vervolgens naar Suriname vertrok om uiteindelijk, begin jaren tachtig, weer terug naar ederland te keren.
Het is de persoonlijke igratie,
de zogeheten kleine igratie, van
ensen die op zoek naar een beter
leven hun geluk willen beproeven in
een ander land, die centraal staat in
he Unwanted and.
e zes deelne ende kunstenaars
iong ng, avid ade, irk de
ru n, onja van erkhoff, en e

ar voor

idgwa en udi truik - zijn,
evenals Noral e er, alle aal op
jongere of latere leeftijd ge igreerd.
nteractief
o igen kwa en naar Nederland
toe, anderen vertrokken juist uit
ons land. p basis van hun eigen
ervaringen hebben zij een aantal

- Noral

e er tijdens haar openingstoespraak in eelden
aan ee (Foto: Han van ommel). -

installaties ge aakt, die teza en
een grote d na ische en interactieve
environ ent o geving vor en.
e bezoekers van de e positie
worden uitgenodigd de ervaringen
van de kunstenaars ee te beleven en
hun eigen ervaringen te delen. oor
de interactie et het publiek zal de
environ ent veranderen en groeien.

or in eek hroni h zieke a i n

De week van vrijdag t m zaterdag
november 20 0 staat in het teken van de landelijke week
van hronisch ieken. n de regio Den aag worden er diverse activiteiten georganiseerd rondom de thema s zelfredzaamheid en veiligheid van de chronisch zieke pati nt. art voor sport
doet mee voor mensen met hart- en vaataandoeningen.
Hart voor port, aangesloten bij de
Hart aatgroep, is een organisatie
die zich al jaren bezighoudt et het
geven van sport en spel voor ensen
et hart- en vaatziekten en aanverwante aandoeningen. nder vakkundige en bezielende leiding van
gediplo eerde edewerkers kunnen
e pati nten naar hartenlust en in
een veilige o geving bewegen. Hart
voor port is niet prestatiegericht en

stelt de ens centraal.
Donderdag
november
p donderdag 11 nove ber organiseert Hart voor port, in sa enwerking et studenten van de afdeling
sport anage ent van de Haagse
Hogeschool, een ontspannen iddag vol sportieve activiteiten. ast
vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur
in het portcentru en tennispark

ziek in e Boni a i

ariahoeve, aan Het leine oo
12. peciaal voor iedereen die tot de
doel- of risicogroep behoort, aar
ook fa ilie en partners zijn van harte
welko .
n een prachtige tnessrui te staan
diverse toestellen opgesteld waarop
en, onder deskundige begeleiding,
kan kennis aken et deze vor
van bewegen. n de grote sportzaal
kan en eedoen aan bad inton,

het jubileu kracht bij te zetten,
staan er nu werken op het progra a
et zo ongeveer de hele uzikale
kerkgeschiedenis. eide orgels zullen worden bespeeld door Gerard
egierse.

hocke , tennis, curling en handbal.
aar ook stoelg nastiek behoort
tot de ogelijkheden. lle activiteiten worden in kleine groepen en
geheel aangepast op beweegniveau
uitgevoerd. en voedingskraa et
gezonde hapjes en drankjes zorgt
voor de inwendige ens. oor de
liefhebbers is er een sport uiz et
leuke prijsjes.
nfor atie en opgave bij: w. H.
Goes, el.: 06 5 126242, e- ail:
info hartvoorsport.co en zie op
internet: www.hartvoorsport.co
www.chronischziek.nl

vier eer e l

et is alweer vijf jaar geleden dat erard egierse, dirigent organist van de . . onifatiuskerk
in ijswijk, samen met enkele parochianen besloot om concerten te organiseren, onder het
motto uziek in de onifatius . Op 2 november, aanvang .00 uur, wordt dat jubileum gevierd
met het aecilia-concert van het gemengde koor loria Deo en de Schola.
fgelopen jaren hebben heel wat
ensen deze historische kerk aan
de van redenburchweg 6 in udijswijk bezocht, o te luisteren
naar usici en koren van verschillende kaliber.

e e positie he Unwanted and is
tot en et 13 februari 2011 in useu eelden aan ee te zien. ond
de e positie wordt een uitgebreid
cultureel progra a georganiseerd,
et tal van lezingen, perfor ances,
workshops en l s. oor eer
infor atie zie:
www.beeldenaanzee.nl/agenda

regoriaans agnificat
en Gregoriaans agni cat, aar
ook een agni cat van Hendrik
ndriessen en van de sterda se
co ponist an Nieland. Het koor zal
ook het bekende . anis ngelicus

r m

van de taliaanse barok co ponist
laudia asciolini en de issa revis 65 van ozart en delen uit de
esse olennelle van ierne zingen.
e sopraan etra eijers zingt het
anis ngelicus van easar ranck.
e toegang is gratis, zodat iedereen
van dit culturele evene ent kan
genieten. r wordt na a oop wel een
deurcollecte gehouden.
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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

ord n lid an
e ol arding it aartzorg
De Volharding uitvaartzorg verzorgt al 75 jaar uitvaarten in de regio
Den Haag. Onze leden kunnen rekenen op:
- Een waardige en betaalbare begrafenis of crematie
- Professioneel advies over het regelen van uw uitvaart
- Korting op de uitvaart bij De Volharding uitvaartzorg van € 210,- Ondersteuning voor én na het overlijden

aak n kans o een

ortret an je le en

Word nu kosteloos lid en maak kans op een levensportret gemaakt
door een professionele filmregisseur!
Vul de onderstaande bon in!
Aan de Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Antwoordnummer 13054
2501 VC Den Haag

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

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

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

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

van der Valk

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

ieuwe woonruimte
voor thuislozen

Den aag onder
Dak breidt uit
Wethouder abin aldewsingh
olksgezondheid opende
op de afgelopen week twee
nieuwe woonvoorzieningen
voor dak- en thuislozen in Den
aag. inkenste nstraat en
i asa zijn de laatste van
zes nieuwe woonvoorzieningen die de afgelopen jaren in
het kader van Den aag Onder
Dak gerealiseerd zijn.

Dinsdag 2 november 2010

ohan van een, die het water beter verstond dan de stem van Den aag

erel eroem maar o h on eken
Als we aan een willekeurige ederlander vragen wie de uiderzeewerken, waaronder de Afsluitdijk, ontwikkeld heeft, is de
kans groot, dat de naam ornelis el genoemd wordt. ragen
we ditzelfde met betrekking tot het Deltaplan, dan is de kans
minstens zo groot, dat men het antwoord schuldig blijft. Althans dat is mijn ervaring; ik vond het reden genoeg om hier
iets over de vader van de Deltawerken te vertellen.

inkenste nstraat
biedt
plaats aan 2 dak- en thuislozen die
door ps chosociale- of ps chiatrische klachten niet zelfstandig kunnen
wonen. ij krijgen onder eer hulp
bij het ontwikkelen van praktische
woonvaardigheden, zoals het huishouden bijhouden, boodschappen doen
en persoonlijke verzorging. ewoners
ogen hier zo lang als nodig is blijven
wonen, voor de eesten is dat een
aantal jaren. aarna stro en zij door
naar een andere, al dan niet begeleide,
woonvoorziening.
i asa arnassia is et 4 bewoners
veruit de grootste woonvoorziening
van en Haag nder ak. it zijn
ensen et een co binatie van ps chiatrische en verslavingsproble en,
die zij et edicijnen onder controle
hebben. ij worden onder eer geholpen bij hun nanci n en het vinden
van vrijwilligers werk of een hobb .
Het is de bedoeling dat zij na n tot
vier jaar doorstro en naar een eer
zelfstandige woonrui te.
inkenste nstraat en i asa zijn de
laatste van in totaal zes nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen
die in het kader van en Haag nder
ak gerealiseerd zijn. Hier ee wil de
ge eente de leefsituatie van dak- en
thuislozen verbeteren n voorko en
dat er in onze stad nieuwe dak- en
thuislozen bijko en. eer infor atie
op www.denhaagonderdak.nl

ohan van een is op 21 dece ber
18 3 in Uithuizer eeden Groningen geboren. dat de boerderijen
en het land van zijn vader in het bezit
van zijn twee oudste broers zouden
ko en, oest ohan iets anders gaan
doen. Na de lagere school ging hij
naar de hbs in arffu en vervolgens
naar de hbs in ssen. anaf 1 13
studeerde hij civiele techniek aan de
echnische Hoogeschool in elft
en in 1 1 ocht hij zich ingenieur
noe en.
Na zijn afstuderen ging ohan bij het
ivierenbureau van de rovinciale
aterstaat werken. Hier hield hij
zich bezig et het verbeteren van de
afwatering en de wegenstructuur. an
1 26 tot 1 28 heeft hij in urina e
bij de urinaa se au iet aatschappij gewerkt. n 1 2 trouwde
hij et Henn alfs. e zouden drie
kinderen krijgen: nja, lf en arian. ind 1 28 keerde hij terug naar
Nederland, waar hij op 1 juli 1 2 bij
ijkswaterstaat in dienst kwa . anvankelijk in ordrecht en vanaf 1 33
in en Haag, bij de tudiedienst van
de eear en, enedenrivieren en
usten.
egin jaren vijftig voorzag an
een een dusdanige groei van de
otterda se haven, dat daarvoor
rui te oest worden ge aakt op
de aasvlakte. at zandbankenveld
ten zuiden van Hoek van Holland
lag inder diep onder water dan so ige delen van uid-Holland. Het
zou otterda een haven dicht bij de
kust leveren.

Dag van de antelzorg op 0 november

aagse adressen
ohan van een heeft in en Haag op
diverse adressen gewoond: talpertstraat 33, u chrocklaan 141, tijdens

aat even de zorg los en nee tijd voor
uzelf p woensdag 10 nove ber
organiseren i- hops de ijsterbes
en de egenvalk de ag van de
antelzorg van 10.00 15.00 uur in
buurtcentru de ijsterbes. p deze
dag worden antelzorgers uit egbroek in het zonnetje gezet en bedankt
voor hun inzet als zorger. o t u
ook langs voor een kopje kof e et
lekkers aat u zich verwennen et
een hand-, nek/schouder assage of
kiest u liever voor een advies over
uw huid of ake-up raag de gratis
antelzorgpas aan waar ee u korting
krijgt op diverse evene enten. aak
kennis et een aantal vor en van
antelzorg-ondersteuning, zodat u
tijd kunt vrij aken voor uzelf. U
bent van harte welko
an elding
graag aan de balie in buurtcentru de ijsterbes, ijsterbesstraat
61 of telefonisch: 0 0 360023 .
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een deel van de weede ereldoorlog: horbeckelaan 68 en na de oorlog op het adres talpertstraat 35. n
1 56 is hij zonder zijn vrouw op het
adres aan van Nieuw ostindi 261
en later op de aalsdorperweg 14
gaan wonen. k noe al deze adressen o dat ik e kan voorstellen, dat
Hagenaars hier belangstelling voor
hebben. p 1 januari 1 5 ging hij
et pensioen en op dece ber van
datzelfde jaar is hij overleden.
ille van der Ha heeft een
biogra e over he geschreven onder
de titel: eester van de ee. ie
voor eer info aan het eind. Hierin
ko t hij naar voren als een geniale
waterstaatingenieur e vader van
de eltawerken , aar ook als een
lastige, so s zelfs onhandelbare an.
e uitdrukking: en profeet wordt
in zijn eigen land niet ge erd , is
zeker op he van toepassing. p een
plein in het centru van Uithuizereeden staat een borstbeeld van he ,
en op een schuur in de nabijheid van
een boerderij in hetzelfde dorp hangt
een pla uette, aar dat is dan ook
alles. Hoewel in het boek 1 53 van
ik aunspach, dat in 200 ver l d
is onder de titel e tor , ko t oost
van en voor en daar heeft ohan van
een odel voor gestaan. e zou
kunnen zeggen dat het hier o een
klokkenluider gaat waar niet naar
geluisterd werd.
e lage dijken
anaf de jaren dertig waarschuwde
ohan steeds weer opnieuw dat de dijken in het zuidwesten van Nederland
te laag waren. ond 1 40 stelde hij
al voor o enkele uid-Hollandse
eilanden door da en et elkaar te
verbinden. ij stor vloed zou een

- ohan van een, bij de bau ietmijn van oengo in Suriname in 9 . -

- ohan van een, bij de bau ietmijn van oengo in Suriname in 9 . -

ra p dreigen Hier werd kennelijk
niet naar geluisterd. e door he
ontwikkelde plannen verdwenen in
een bureaula en daar bleef het bij.
ijn biograaf, ille van der Ha
erkt hierover op: ijn genialiteit stond buiten kijf, aar hij was
verder irritant, dwars, knorrig en
onbenaderbaar. n ongeduldig. Hij
dacht veel sneller dan anderen, hij
wilde veel sneller werken dan het
taaie a btelijk apparaat en was
overtuigd van zijn eigen gelijk. k
denk dat deze o schrijving op veel
geniale ensen van toepassing is,
sterker nog, isschien is dit wel een
voorwaarde ijn neef oeke is a,
een deskundige op het gebied van de
geschiedenis van de zee arien geoloog kwa eens bij he voor een
bespreking. ohan liet he rustig een
halfuurtje op een stoel zitten en ging
zelf onverstoorbaar door et zijn
werk, zo ging dat.
Watersnood
ijdens de watersnoodra p van 1 53
kreeg hij op wel heel wrange wijze
gelijk. n de nacht van 31 januari op
1 februari 1 53 vond er door de co binatie van springtij en een noordwesterstor een ra p plaats. ok
in cheveningen werd een deel van
de boulevard beschadigd. r werd
een eltaco issie in het leven

geroepen et an een als secretaris.
en besloot de enor e technische
ingreep, die hij al decennia lang
bepleitte te gaan uitvoeren: de kust
oest gesloten worden door iddel
van een drietal da en. och heeft
dit alles er in ons land niet toe geleid,
dat hij beroe d werd, dat hij in n
ade genoe d wordt et annen
als . . eeghwater en . el .
onderlijk n andere landen ligt dit
anders. n erika werd hij in de
jaren vijftig geroe d als: aster of
the oods . Hij ontving een kast vol
et buitenlandse onderscheidingen.
oegegeven, hij ocht zich ridder in
de orde van de Nederlandse eeuw
noe en, aar daar bleef het bij.
aar blijven de an een sluizen ,
o aar eens iets te noe en
et an aan arian on er aar
a i aar a er nooit eren ennen.
oek-info
Van i em an er Ham is e
o gen e pub i atie bes i baar
eester an e ee o an an
Veen aterstaatsingenieur
e ust e storm oe e
e ta. itge eri Ba ans
SB
.
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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

00 0

idmaats

ap is sle

ts

2 5 per aar

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
160.000 aaltijden per jaar
400 plaatsen wonen et zorg
verpleeghuiszorg

525 edewerkers
zorghotel/wijkziekenboeg
dagverzorging
zorgabonne ent eker huis
alle vor en van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Collectie Garda van het
Italiaanse merk Selva
Deze Elegante Collectie is leverbaar in noten en kersen.

Vitrine :
Tafel:
Stoel:

177*49*206 cm
150*100*77 cm
47*56*96 cm

€ 2615.€ 1300.€ 250.-

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

k doe de De Oud- agenaar cadeau
teeds eer lezers van buiten en Haag e.o. lezen onze krant. aak laten ze he opsturen door kennissen
of fa ilie. isschien wel door u oe ze een plezier et de feest aanden en geef ze voor 4 , 0 per jaar
een abonne ent cadeau. Heel 2011 en alle resterende nu
ers van dit jaar voor niks

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

e orgadres
Naa :
traat en huisnr.:
ostcode:

oonplaats:

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

actuuradres
Naa :
traat en huisnr.:
ostcode:

oonplaats:

elefoon:
etaling:

- ail:
over aking

via acceptgiro

tuur in een gefrankeerde envelop naar:

ost us

en aag

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL
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et uiderpark, dat was voorheen ons grondgebied

A e enige e h e oo

in e voe al l

Als je het jaar
0 zou aanmerken als het jaar waarin de start plaats vond van voetbal, dan zou
dat betekenen dat geen enkele oosduiner v r
0 een balletje trapte. k ben ervan overtuigd
dat dit wel het geval moet zijn geweest, alleen gebeurde dat dan niet in een offici le oosduinse
voetbalclub.
e ge eente oosduinen heeft
verschillende anne aties gekend,
die door de ge eente en Haag o.a.
plaats vonden in 1 03 en 1 23.
r
1 03 liepen de grenzen zelfs tot aan
Houtrust en ateringen en ook het
huidige uiderpark in en Haag is
aangelegd op voor alig oosduins
grondgebied.
n en Haag bevinden zich verschillende voetbalclubs, die al eer dan
100 jaar bestaan, H. . . zelfs al eer
dan 125 jaar. Het kan interessant zijn
eens te achterhalen hoeveel Haagse
voetbalclubs er bijvoorbeeld op vooralig oosduins grondgebied hebben
gevoetbald. at waren er heel wat
destijds en dus is het aanne elijk dat
oosduinse jongens zich ook bij die
clubs hebben aangesloten, bij gebrek
aan eigen verenigingen.
erhaal uit 60
n een clubblad van r.k.s.v. G. . .
staat bijvoorbeeld een verhaal uit
septe ber 1 60, geschreven door

- De eerste paal voor de aanleg van de nieuwe
velden op adestein. -

- De opening in 9 van het nieuwe comple
van .D.A. op adestein -

de heer olf uijderwijk, kortweg
e olf genaa d, getiteld 50
jaar voetbal in oosduinen . ijn
oosduins cluppie heette in 1 10
H. . ., hetgeen niets uitstaande heeft
et de huidige hocke club van deze
naa . e kunt een foto van die club
aantreffen in het nr. 2 van de bekende
fotoboekjes van oosduinen. nkele
voetballers waren in 1 10 en later in
1 12 et . . en . . ., hetgeen
resp. stond voor voetbalvereniging
s-Gravenhage en oosduinen, in of
eer de voorlopers van het huidige
G. . .
p 2 augustus 1 60 slaagde e
olf et bereidwillige edewerking
van het G. . .-bestuur o.l.v. voorzitter eo Nederpel, die in iddels
reeds jaren telt, erin een sportdag
te organiseren et feestavond aan
de oude
astraat. en wedstrijd
tussen ud- oosduinen en . . . uit
eiden, die eindigde in een gelijke
stand van 2-2. Nico osenbrug aakte beide doelpunten voor de oosduiners en an de aal G. . . en

Henk van der erg e ostduiven
traden het eest op de voorgrond.
an het voor alige H. . . waren o.a.
aanwezig de heren: iet v.d. rugge,
anus uidwijk, iet van der al ,
G. van der al , . linter an, inus
van Gaalen, an eijer en e olf.
ereldka pioen sprint, de heer iet
oeskops verrichtte de aftrap van de
wedstrijd en verder waren nog andere
oosduinse sportlieden uitgenodigd,
zoals: aan van ijk en echtgenote, evrouw nnie iddendorp,
evrouw de Haan van oerden en
evrouw . van ree.
cte de pr sence gaven ook enige oprichters van G. . . in de persoon van
de heren Harrie eters vz. en eo
ansen penn. en n van de eerste

- De selectie van .D.A. in 9

bestuursleden, de heer ille teijn
en de e -G. . -ers, de heren iet en
an Hendriks .U. .
e uziek stond o.l.v. de heer aan
van ijk et de heer Harrie van der
al aan de piano.

-

astoor an der orst
ver de 10-jarige periode tussen genoe d jaar 1 12 en 1 22 de oprichtingsdatu van G. . . is ij niets
bekend, aar verschillende echte
oosduinse voetballers oeten tussentijds na het opheffen van . . .
beslist in Haagse clubs gespeeld
hebben. at het oo se gedeelte
van deze spelers betreft slaagde de
toen alige oprichter, pastoor an
van der Horst erin zijn schaapjes
in 1 23 n jaar later op een veld
achter de . . erk te krijgen.
e voetbalverenigingen e ostduiven, . . . en oosduinen zijn
allen na de anne atie van 1 23 pas
opgericht, dus in de ge eente en
Haag. G. . . kan zich et recht, in
tegenstelling tot genoe de clubs, de
enige echte oosduinse oetbalclub noe en.

ees de idder
eri er

otmai . om

- De legendarische wethouder Piet ink reikt penningmeester im Peters van .D.A. in 98 de stadspenning uit, voor 5 jaar keihard werk voor de club. -

e r o h naar va er verle en
en aantal jaren geleden was ik in het emeentearchief van
Den aag op zoek naar gegevens over mijn echt aagse familie
van vaders kant. Wat ik van mijn familie weet zijn de schaarse
verhalen die mijn moeder vertelde.

precies zoals oeder gezegd had Nu
wil ik nog graag n ding: naar de
plaats waar ijn vader gedoopt is, de
doopvont zien ou die er nog zijn

neens schiet e te binnen: toen ijn
ouders in 1 28 voor de kerk zouden
gaan trouwen bleek dat ijn vader al
katholiek gedoopt was. n het gezin
van ijn opa en o a werd aan geen
godsdienst gedaan aar opa was wel
van huis uit katholiek. aar hij ging
heel jong van huis weg en deed aan
geen godsdienst. oeder vertelde
ook nog dat de peter en eter van
ijn vader de stief oeder van opa
en de vader van opa waren. k weet
dat ik toen zei: hoe kan dit nou,want
als je je kind laat dopen oet je toch
beloven het katholiek op te voeden
aar eer wist oeder ook niet.

et blijft zeuren
aar de kerk in het esteinde is
gesloten. k zoek vergeefs op internet.
e kerk zou wel op zondag orgen
open zijn, aar ik vind het oeilijk
o op die tijd te gaan. n je kunt de
dienst toch niet verstoren
f en toe denk ik er weer aan en
ik blijf verlangen naar die voor ij
historische plaats.
aterdag 11 septe ber 2010. pen
onu entendag.
k krijg een boekje over en Haag
van een vriendin die graag op deze
dag naar en Haag wil. k blader het
door en geef een juichkreet: we gaan
e heresia van vila is open
anaf de bushalte lopen we regelrecht
naar de kerk. Het is nog vroeg dus is
het nog rustig. k vraag naar de doop-

heresia van Avila
n nu, in het Ge eentearchief, denk
ik: als vader gedoopt is zal het in de

kerk van heresia van vila zijn in
het esteinde. aar woonden n
grootouders i ers in de buurt.
k vraag of ik de doopboeken van
deze kerk in ag zien. k krijg er
twee.
Doopakte gevonden
k begin et deel twee vanwege de
datu . ader is geboren 25 februari
1 05. n plots zie ik zijn doopakte
Gevonden n dat geeft een prachtig
gevoel aar er worden geen peter
en eter genoe d k vind ook de
doopakten van zijn broers aar niet
van de oudste, n oo iet.
Gauw naar boek n k vind de
doopakte van iet en . daar zijn
peter en eter genoe d n wie zijn
het pa s stief oeder en zijn vader,

kapel en ben wel wat verbaasd dat
het nog enig zoekwerk oplevert
an wordt er hevig gewenkt en ik
loop vlug naar voren. r gaat een
deur open en ik sta voor de oude
historische doopvont waar ijn vader 105 jaar geleden werd gedoopt.
an ko en de tranen. aar ik ag
foto s ne en en dat doe ik dus
enthousiast.
Onvergetelijk
e da e die ons begeleidde is
uiterst zorgzaa en als we in een
bank gaan zitten brengt ze ons kofe. k vertel haar iets over ijn failie die hier zo dicht bij woonde.
k vertel hoe ik als kind et ijn
ouders door het esteinde wandelde
en hoe prachtig ik het vond als ijn
oeder bij banketbakker iesiot een
cake kocht et roze suiker er op
ater ko t een heel vriendelijke
jonge an e nog een boekje van de
kerk brengen.

- De doopvont, van waaruit 5 jaar terug m n
vader werd besprenkeld. -

o werd pen onu entendag 2010
voor ij een onvergetelijke dag.

iet eershoek

m.meers oe

etnet.n
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Opinie

Opinie
?

nformatie

Hans
Roodenburg

Het is soms leuker om te geven dan te ontvangen. Dat geldt zeker voor ouderen die wat kunnen missen. Echter het kan wel zeer hinderlijk overkomen als je daarop passief of nadrukkelijk op straat, in winkelcentra of bij supermarkten wordt gewezen. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

De gulle gever en de nieuwe vorm van straatbedelarij
edelarij vooral in de grote steden is bijzonder irritant. unks, zwervers, illegalen en de
laatste jaren oemenen en ulgaren die geen verblijfsvergunning nodig hebben, omdat zij
ook inwoners van de uropese Unie zijn hebben tegenwoordig een gelegaliseerde vorm
gevonden om op de goedigheid van de burgers in te spelen. e verkopen in de steden Straatmagazines of andere soortgelijke kranten, die naar onze mening naast vaak zielige en nogal
ingekleurde verhalen - weinig inhoudelijke informatie verstrekken.
Het is eenvoudigweg een verkapt
iddel geworden o op de rand van
de sa enleving rondlopende guren
aan een fooitje te helpen. e hebben
er uiteraard ook geen oeite ee als
gulle gevers hen wat geld toestoppen
zonder een krant te willen kopen.
e uitgever van deze gratis krant zal
niet toestaan dat op straat geld wordt
gevraagd voor e ud- otterda er,
e ud-Hagenaar en e udUtrechter. us ons advies: koop nooit
een van deze kranten van een ander,
want u kunt he op afhaalpunten
gratis ophalen. ilt u deze succesvolle
ouderenkrant o de veertien dagen in
de brievenbus hebben, nee dan een
postabonne ent.
et begon goedbedoeld
n principe was het initiatief voor de
straatkrant in 1 5 - voortgeko en
uit de als opvangplaats van junks en
zwervers bekend staande auluskerk
in otterda van do inee Hans isser - best aardig en sociaal. at was
het iddel o illegale bedelarij en
overlast op straat tegen te gaan.
n de grote steden werd je er so s

doodziek van als je in winkelcentra
en bij stations o de paar honderd
eter werd aangesproken door labiele
guren of je een guldentje had, o dat
hij so s een zij naar huis wilde
reizen. Het waren vaak junks legaal
of illegaal . wervers deden daar nauwelijks aan ee. ij leefden hun eigen
leven en streken hun Nederlandse
bijstandsuitkering op.
oor ge eentelijke verordeningen en
bedelverboden kon dit hand ophouden
aanzienlijk worden teruggedrongen.
ede door het uitbrengen van straatkranten in iddels uitgegeven in diverse steden - kon de goedertierenheid
van de ensen tot de juiste proporties
worden teruggebracht.
e eeste straatkrantverkopers wel
nadrukkelijk aanwezig op plekken
waar veel ensen in en uitlopen
hielden zich aan de code o niet te
nadrukkelijk ensen hun product aan
te s eren.
Het s stee van wederverkopers van
kranten was feitelijk heel eenvoudig en
voor de hand liggend. e zwervers en
junks kochten de kranten in voor een
laag bedrag in de praktijk hoefden ze

er nauwelijks voor te betalen dankzij
advertenties en ide le giften - en
verkochten die voor een euro, gulden
of
r. igenlijk een s stee zoals
wederverkopers van co erci le kranten hanteren. e so s aanzienlijke
winst is voor hen.
eranderde situatie
ie situatie is helaas weer grotendeels
veranderd. Nadrukkelijk staan de
straatkrantverkopers tegenwoordig
ook jonge oe enen en ulgaren
- voor super arkten bij de winkelwagens et een blik van geef ij aar de
euro unt van vijftig cent die je uit je
terug te plaatsen kar haalt. n vaak gebrekkig Nederlands word je dan goedeiddag of goede orgen gewenst. ele
sociaalvoelende ensen vinden het
zielig en overhandigen het untstuk
waarna de betreffende krantenverkoper
na een ge eend dank-oe-wel het geld
in zijn zak steekt.
e hebben een test gedaan op een
doordeweekse dag door een uur lang
in de gaten te houden hoeveel klanten
bij een drukke super arkt in de stad
aan de als krantenverkoper ver o de

bedelaar hun untstuk zonder tegenprestatie van het leveren van een krant
geven. e kwa en op een aandagiddag in een uur tijd tot twintig gulle
gevers. ls dat de hele dag is doorgegaan beurt de krantenverkoper toch
even 80 euro netto . n vijf dagen zou
dat 400 euro zijn. eel eer dan het
netto ini u loon.
e willen et deze state ents
niet adviseren dat ensen niks eer
oeten geven. aarvoor is een ieder
zelf verantwoordelijk. l enen we
dat de gulle gevers zich ook oeten
realiseren dat zij hierdoor weer een
nieuwe vor van een bedelindustrie in
stand houden.
Het is niet de bedoeling kwaad te
spreken, aar er zijn hele fa ilies uit
oe eni en ulgarije die naar de
grote steden in Nederland ko en en
zich hier ee van een bepaald inko en
voorzien. Het is van hen nog te begrijpen, ook o dat zij in hun eigen land
het veel slechter hebben en niet aan
werk kunnen ko en en so s ook niet
willen .
roeiende ergernis
e besturen van de ide le stichtingen
in de steden die de vroeger geheten
daklozenkranten uitgeven, ergeren
zich tegenwoordig ook aan de concurrenten die op de arkt zijn geko en.
o zijn er producten, zoals de elfkrant , die in allerlei steden et na e

door ulgaren en oe enen worden
aanbevolen, aar die in feite uit zijn
op de untstukken van de klanten bij
super arkten die winkelwagens hebben gebruikt.
iet te verbieden
r is wettelijk heel weinig tegen te
doen. Het zijn vaak geen illegalen ze
overtreden for eel het bedelverbod
niet en beschikken zelfs over pasjes
die de uitgevers van de redactioneel
in elkaar ge anste kranten indirect
de besturen van de ide le stichtingen
verstrekken.
ot slot slechts n advies: geef geen
untstukken eer, want dan houdt u
deze vor van bedelarij in stand. ilt
u goed doen, vraag dan ook altijd o
een krant. aat de arkt zijn werk
doen. U zult zien hoe snel junks en
buitenlanders zich van deze vor van
bedelarij gaan afkeren en zich waarschijnlijk weer op andere anieren
van inko enswerving gaan richten.
ok zijn er ogelijkheden genoeg o
goede doelen ook voor asielzoekers,
vluchtelingen en zwervers te steunen. e noe en er hier n: de oudste
vor van collectes door het eger des
Heils, dat de gulle gever ook een krant
aanbood. aarbij bestond altijd de
zekerheid dat uw gift heel goed terecht
zou ko en.

Vragenrubrie voor lezers over uit eringen consumentenza en rechten zoals erfrecht belastingen en andere financi le za en w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze des undigen zullen proberen u een persoonlij antwoord te geven
unt uw westies sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus
GA Den Haag Graag met vermelding van rubrie echten en lichten

Sociale voorzieningen
ijdelijke inwoning
bij huurtoeslag
De o ter an een be rien e tpaar
met
en uursubsi ie omt eer
terug naar e er an na een mis u te
immigratie. Voor opig oont i bi
aar ou ers maar nu is a ui e i
at ie be asting te aar or t en
bo en ien i n i be rees at e
uursubsi ie or t ingetro en o
ermin er ter i er geen spra e is
an beta ing. u is mi ge raag o i
een amer o er eb om aar ti e i
on er a te ers a en. i a a een
in eigen on er ou moeten oor ien
en niet meer an at. at i n e
e entue e ette i e onse uenties ie
een goe be oe e toe egging in e eg
unnen staan
nderdaad bij inwoning bestaat het
gevaar dat, ook als er geen huur wordt
betaald, de huurtoeslag wordt gekort
vanwege bewoning door eerdere
personen. ndien u hele aal geen
huurtoeslag krijgt, dan zal dat voor u
geen problee zijn. ls er sprake is
bij u van een bijstandsuitkering of

alleenstaande
, dan oet u ook
wel even oppassen want u krijgt een
edebewoner die isschien tot uw
huishouden wordt gerekend.
oor de rest lijkt het ons geen problee .
evolgen erfenis
voor huurtoeslag
Dan i een er enis an mi n o er e en
moe er ri g i binnen ort
euro
o ergemaa t. ben ou er an
aar en eb s e ts een
uit ering
oor een a eenstaan e. eb nu nog
uursubsi ie en orgtoes ag. omen
ie in ge aar
U hoeft zich geen zorgen te aken dat
de erfenis van 5000 euro die u krijgt
gevolgen heeft voor uw huursubsidie en zorgtoeslag. Het bedrag ko t
na elijk bij uw ver ogen en pas als
u daar ee rui boven de 35.000 euro
uitko t indien u alleen
hebt
kan dat conse uenties krijgen voor
uw huursubsidie. e zorgtoeslag is
hele aal afhankelijk van uw jaarlijkse
inko en dus niet van uw spaargeld
enz.

onsumentenzaken
offer kwijt na
vakantievlucht
i on en na on e u t naar on e
a antiebestemming een o er niet
terug in en. Dat ebben e uiteraar
meteen aan e autoriteiten geme . a
een eine ee is e o er ge u ig
to a ge e er . i ebben in e e
estie ee ti gesto en. Het is een
a antie ge or en met een s e te
erinnering. n e reis er e ering
ee t e a e osten an e ter p aatse
ge o te goe eren ergoe . De u t
aartmaats appi neemt e ter geen
aim aan an e ge er e a antie a
gen. s it uri is orre t
oor het de nitief zoek raken van
een koffer kunt u een clai indienen.
ordt de koffer binnen enkele dagen
toch gevonden, dan zijn de kosten voor
het nabezorgen voor de luchtvaartaatschappij. eiskostenverzekeringen
vergoeden andere kosten, zoals u ook
al hebt aangegeven. chter alle andere
e terne kosten, zoals het opne en
van vakantiedagen, worden niet vergoed. at is ook een stukje eigen risico

c. . eigen verantwoordelijkheid.
en juridische procedure starten heeft
ook weinig zin vanwege de hoge
kosten die er ee zijn ge oeid en de
geringe kans dat u in het gelijk wordt
gesteld.
Schuldige van schade
ligt op het kerkhof
s orgens ont e te i een grote
eu aan mi n auto aan e re ter
a ter i ant en et re ter a ter i t
as apot.
oon bi een in e
entrum en er is een supermar t.
Het is aar noga rap. Vermoe e i
ee t een ra t agen ie s morgens
roeg ost bi e supermar t mi n auto
geraa t. De po itie ie erbi is ge eest
ermoe e at oo . De supermar t
ee t mi rie a ressen gege en an
ra t agens ie aar aren ge eest.
eb e aanspra e i geste maar
nieman reageert.
eb oo et aarborg on s
ge raag o i e s a e ergoe en
maar e ragen om getuigen. r ag
g as op e gron en at is mi n sti e
getuige. it met een e i e s a e
ie niet mi n s u is. Heb i to

re t eb op een s a e ergoe ing
en lastige zaak o daarover zinnige
adviezen te geven. U hebt uw best
al gedaan o de schade vergoed te
krijgen. aar wij vrezen dat - zoals dat
ooi heet - de dader op het kerkhof
ligt.
Heeft de politie geen rapport opge aakt aar ee zou u een eind
kunnen ko en bij het waarborgfonds.
ls de politie daartoe niet de noodzaak
inzag zij is het niet verplicht of
voorrang gaf aan andere zaken, dan
ko t u hier ee ook niet verder bij het
aarborgfonds. nders zult u toch een
enselijke getuige oeten vinden.
Glas op de grond is geen getuigenis,
aar slechts een ogelijke aanwijzing.
k vrees dat als u nu et deze zaken
niet verder ko t, u zich erbij oet
neerleggen dat u geen schadevergoeding krijgt, tenzij u allrisk bent
verzekerd. ogelijk valt de schadevergoeding dan ook nog niet eens in de
ver indering van de pre iekorting.
o ige verzekerings aatschappijen
zullen in een dergelijk geval coulance
bedrijven.
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Onderzoek: aagse
ouderenzorg werkt goed
Na incidenten in vier Haagse verpleegen verzorgingshuizen heeft wethouder
lein elzijn de Haagse ouderenzorg
laten onderzoeken. Uit dat onderzoek
blijkt dat de zorgverlening in de Haagse
verpleeg- en verzorgingshuizen op orde
is. Het kwaliteitss stee o isstanden
in die zorg te voorko en werkt ook goed.
e wethouder heeft in iddels besloten
de verantwoordelijkheid van de ge eente
voor ouderenzorg eer te gaan uitwerken:
ls ge eente willen wij de voorzieningen
beter laten aansluiten op de wensen van
onze ouderen. Hij gaat vaker in overleg
et de verpleeg- en verzorgingshuizen, o
aan de toeko st te werken en ervaringen
te bespreken, juist ook de positieve. e
afgelopen jaren hebben de betrokken
organisaties al ink ge nvesteerd in een
goed kwaliteitss stee . ncidenten kunnen
daar ee vroegtijdig worden gesignaleerd
en gecorrigeerd. it s stee heeft nu
ook bewezen te werken. och blijft zorg
ensenwerk. ncidenten zijn daardoor niet
altijd te voorko en.

A

o tbu

363

2 0

U

an elzorg e ival
r i een agje mee
De week van november is in Den aag de Week van de antelzorg. n die periode vinden er diverse activiteiten rond het onderwerp mantelzorg plaats. et
hoogtepunt van de week is ongetwijfeld het antelzorg Festival in et utshuis
op zaterdag november. De aagse mantelzorgers worden dan eens flink in het
zonnetje gezet. ent u mantelzorger ijdens dit vijf uur durende programma is er
voor u van alles te doen, met voor elk wat wils.
iefhebbers van uziek, van wat voor
soort ook, ogen deze dag zeker niet
aan zich voorbij laten gaan. ie van
eezingen houdt, kan aan de slag et
een speciaal daarvoor ingehuurd eezingkoor. ijdens een speciale rap-,
beatbo - en streetdancesessie is er
gelegenheid o lekker te swingen en
streetdancen. tadstroubadour ennis
ij er verrast u dan weer et ooie
liedjes. overband oe t sluit het
progra a op toepasselijke wijze af.
Hoeveel u ook van uziek of dansen
houdt, u zult tijdens dit festival ook
graag et nieuwe dingen willen
kennis aken. aar is de ag van
de antelzorg i ers ook voor U
kunt op 13 nove ber dan ook aan
workshops eedoen rond inspirerende

technieken als kalligra e, graf ti,
digitale fotogra e en het aken van
een oodboard. ok de veelbesproken sociale edia op internet ko t
u tegen, zoals witter, acebook en
H ves waaronder de speciale H ves
voor Haagse antelzorgers .
erwennerij
n kunt u als antelzorger op 13
nove ber ook nog wat verwennerij
verwachten eker r is een heel leger guren et handige vingers opgetro eld. rie voetre e therapeuten,
drie stoel asseurs en twee anicures
zitten en staan klaar, en u ag ervoor
zorgen dat ze aan het eind van de dag
geen handen eer over hebben
te
kunnen uitblazen of gewoon gezellig

wat te babbelen zullen er speciale
loungebanken en zitkussens zijn.
nformatie
it jaar is er geen infor atie arkt,
aar een infor atiecaf . nder het
genot van een consu ptie kunt u hier
infor atie krijgen over o.a. antelzorg wereldwijd . n de l kluis
draaien de hele iddag l s over
antelzorg.

innenkort zendt
6 de 10-delige
docu entairereeks en 2e carri re uit.
il aker ob ntrop, zelf 55-plusser,
ging op bezoek bij enthousiaste generatiegenoten die niet achter de geraniu s zijn
gaan zitten. Hun nieuwe werk is vrijwilligerswerk, aar zeker niet vrijblijvend
- integendeel. o igen hebben zelfs een
veertigurige werkweek. Het belangrijkste
verschil et vroeger is dat ze geen druk
o te presteren eer ervaren. ovendien
blijkt dit de beste anier te zijn o zo lang
ogelijk gezond en vitaal te blijven. e
kunnen hun kennis en levenservaring ook
aan anderen, jongeren, overdragen.
en 2e carri re laat zien hoe en waaro
de hoofdpersonen uit zichzelf en/of vanuit
een organisatie werk hebben kunnen cre ren. Het gaat o werk dat anders verloren
zou zijn gegaan, aar ook o nieuw werk.
at zijn hun resultaten en welke struikelblokken hebben zij oeten overwinnen
e serie schenkt ook aandacht aan wat u
hiervoor in huis oet hebben.
en 2e carri re is tot 1 dece ber te zien
op elke zondag, steeds o 12.30 uur.

Woensdag november:
eeftijdsdiscriminatie
penbaar debat standpunt en Haag
over leeftijdsdiscri inatie. Het ureau
iscri inatiezaken krijgt steeds eer
klachten over leeftijdsdiscri inatie. at
erkt van deze toena e rvaart u in
uw dagelijkse werk situatie leeftijdsdiscri inatie f bent u ooit uitgesloten op
grond van uw leeftijd o uw ervaringen delen Het Nutshuis, iviervis arkt
5 tegenover de Grote erk , 16.00
-18.00 uur, borrel na a oop. nfor atie:
tel. 0 0 302 86 86 of www.standpuntdenhaag.nl/.
aterdag 6 november:
eweeglijke Dag
eweeglijke dag voor de wijk egentessekwartier. Georganiseerd door de
tichting rolijk ewegen a en. U
kunt deelne en aan lessen zu badansen en tai chi. lke les duurt rui 30
inuten. gneskerk, eeklaan 188,
11.00-15.30 uur. an elden: tel. 06 53
6 46 18.
Donderdag
november:
linden en slechtzienden
egionale Hulp iddelenbeurs voor blinden en slechtzienden. U kunt hier rustig
verschillende hulp iddelen uitproberen,
van beeldscher loepen tot erkpennen.
en kleinschalige beurs op een gezellige, goed bereikbare en toegankelijke
locatie. Hotel den ab lon, oningin

orto , het antelzorg estival 2010
biedt u een rijk gevuld progra a
et allerlei ogelijkheden. Het festival vindt plaats op zaterdag 13 nove ber tussen 13.00 en 18.00 uur in
Het Nutshuis aan de iviervis arkt
5 tegenover de Grote erk . lle
Haagse antelzorgers zijn welko .
an elden vooraf is niet nodig. n:
nee een antelzorger ee, want:
hoe eer er zijn, hoe beter

AA

Agenda

Documentairereeks
over -plussers en
vrijwilligerswerk

Den Haag 070 36 3

O

ulianaplein 35 naast station en Haag
, 10.00-16.00 uur, toegang gratis.
nfor atie: www.hulp iddelenbeurs.nl.
ot
november: ederland eest
ibliotheken schenken hun leden gedurende deze ca pagne een boek. e bedoeling is dat heel Nederland dat boek
leest en erover praat. it jaar staat e
grote zaal van acoba van elde 1 031 85 centraal, een vergeten eesterwerkje uit 1 53 over ouder worden, afscheid ne en, de oeder-dochterrelatie
en de ouderenzorg. iverse bibliotheken
besteden er aandacht aan:
insdag nove ber: schri fster
udith oele ei er in i liotheek
oosduinen oosduinse Hoofdstraat
555, 20.00-22.00 uur, entree leden
3,-, niet-leden 5,-. eserveren via
e- ail loosduinen dobdenhaag.nl.
nfor atie: tel. 0 0 353 40.
insdag nove ber: schri fster
tella raa in i liotheek ouw
lust eresteinlaan 4, 1 .30-21.30
uur, prijs leden 3,-, niet-leden 5,-.
oegangskaarten in de bibliotheek
verkrijgbaar reserveren gewenst.
oensdag 10 nove ber: schri f
ster Mar an erk in i liotheek
ieuw aldeck ossinilaan 141,
1 .30-21.30 uur, entree leden 3,-,
niet-leden 5,-. eserveren via nwaldeck dobdenhaag.nl. nfor atie: tel.
0 0 535 86 10.

arjan erk leest in ibliotheek Nieuw
aldeck (foto Hester Doove)

onderdag no e er l
er orgen ge reken naar het oek
an enate orrestein ibliotheek
oerwijk, ras usweg 4 1, .3011.30 uur, entree gratis. eserveren
via oerwijk dobdenhaag.nl.
a i aal 15 deelne ers. nfor atie:
tel. 0 0 353 8 40.
onderdag 11 nove ber: oorlees
sessie et luisteren, genieten en
napraten, bij een kopje kof e of thee
et iets erbij. ibliotheek wijkcentru Het refpunt, esselsestraat 1,
14.00-15.00 uur. eelna e gratis,
aar van tevoren opgeven bij de
balie van het refpunt of telefonisch
via 0 0 338 54 . a i aal 12
deelne ers.

k ben gescheiden. Daardoor sta ik nu alleen voor
heel veel dingen. ooral de
administratie krijg ik niet
voor elkaar. elastingen,
huurtoeslag, verzekeringen
en rekeningen: het groeit
me boven het hoofd.
Het ode ruis verzorgt ad inistratief huisbezoek. U krijgt dan hulp bij
het op orde brengen van uw ad inistratie. Hebt u vragen daarover of wilt
u ad inistratieve hulp ontvangen, bel
of ail naar lorina van der raan,
projectco rdinator d inistratief
Huisbezoek, tel. 0 0 350 53 33
of 06 22 10 82 51, e- ail fvanderkraan redcross.nl. e ge eente en
Haag biedt een cursus ad inistratie
aan. eer infor atie daarover heeft
en Haag p aat, tel. 353 5 00.
Hebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover
de Grote Kerk). We zijn op werkdagen geopend
van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben daar ook allerlei
folders, gidsen en formulieren voor u beschikbaar. Of
bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.
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(Advertorial)

Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

1. Diverse
wijdtematen

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

2. Perfecte
hielaansluiting

3. Verwisselbaar
voetbed

4. Extra
teenruimte

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

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

at zijn w
ersoonlijke it aartwensen
een mens is gelijk. Dat geldt ook als het gaat om uitvaartwensen.
raag geven wij u advies en vertellen u over de verschillende mogelijkheden voor uw uitvaart.

raag een kosteloos ser iceges rek aan
De uitvaartspecialist van De Volharding is on Willemsen. Hij komt
graag bij u thuis langs om u te vertellen over de mogelijkheden en om
uw vragen te beantwoorden, als u liever op kantoor
langs komt kan dat natuurlijk ook.
el voor een kosteloos servicegesprek:

7

nboede

O D AU O

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

MEUBELHUIS COMFORT
Al ruim 40 jaar hét
vertrouwde meubeladres
in de regio

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

06-53621962 / 070-3238260

Grote keus in relax-fauteuils

248,- incl. voetenbank

Beresteinlaan 311 - Den Haag (t.o. politiebureau)
Tel. 070 - 3291318, eigen bezorg- en servicedienst
Zie ook onze website: www.meubelhuis-comfort.nl

Kunstgebitten specialist
•
•
•
•
•
•

Klikprothese uit basisverzekering
Onbezorgd functioneren
Weer normaal kunnen lachen, eten en pijnvrij
Een gratis consult
Eventueel GRATIS halen & brengen
Tandarts heeft nog plaats voor nieuwe patiënten

www.multidental.nl

Meer
informatie?
070 - 325 58 59

11 aag a a g

GRATIS
Klikgebit
De e mode e ue biedt u een aantre eli
modevoordeel i aans a van een arti el
uit on e nieu e olle tie ordt er 5 euro van
de pri s a getro en iet in isselbaar tegen
ontanten a imaal n mode e ue per
lant eldig van 2 t m 1 november 2010

omsonlaan 11
Den Haag 0 0-

e ocht: De vo gende boeken van Han oekoek
Liefzijn is roman
en nacht van liefde
oe Het houten hoofd
e e oonnr. 0 - 60 be en na uur
erst en

Modehuis Marijke heeft de kerst collectie voor u klaar hangen.

5 Euro ModechequeKado

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.

Gespecialiseerd in
eiken meubelen
vanaf €

oningontruiming

www.woningontruiming.nl

Autobedri HOU
ichtenburglaan
el
-

€
€
€
€
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Den Haag

Alleen maar
liever samen?
Voor singles van
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807
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ieuwjaarsbrunch en
ieuwjaarsgeba sbuffet
ieuwjaarspart met oliebollen
hapjes en champagne
ingo
Dagelij s gratis opje offie en thee
edere avond live muzie optreden
van diverse be ende artiesten
per persoon at amer
per persoon at
amer
per persoon
per persoon per dag

ook er t O
ieu aar
arrangement
moge i k

Voor informatie en boe ing:

a

1

bv

.autohout i k.n
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Halen en brengen vanaf
div opstapplaatsen in ederland
Halve dagtochten
Vol pension
wee erstdiners en een
ieuwjaarsdiner met wijn
Diversiteit van erstgeba op
ste en de erstdag
De prijs:
amer bad of douche toilet
Lu e amer bad toilet
clusief annulerings osten
oeristenbelasting

og nooit a er ovee keu e bi de
brommobie pecia i t voor root Den Haag
ok voor rijopleidingen

ieuwjaar 20
a

W S

ieuweweg elefoon
-

a

V Val enburg aan de Geul
e-mail:info hotelschaep ens nl
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Onze vroede vaderen in de achttiende eeuw met recht Oud- agenaars waren al evenzeer bevangen door e pansiedrift als de hen opvolgende generaties. n 06 bestaat de behoefte om een gedeelte osch en aliebaan af te nemen tot bouwinge van huizen . Deze nieuwe uitlegging omvat
de ieuwe Uitleg , iddenstraat an vertstraat , anonstraat en een deel rinsessegracht.
n het beleidsplan is niet voorzien
in sociale woningbouw. r worden
prachtige huizen neergezet, zo ook
verrijst er een heuse grachtengordel,
waardoor een eiland ontstaat.
en deftig eiland wel te verstaan,
o ringd door wateren et na en als
Gietkolk, itswater en rincessegracht. en eigen plek onder de
zon voor de notabelen van toen een
uitbreiding van het zogeheten ijfde
wartier , vandaag de dag beter bekend als uurtschap entru 2005.
eschutgieterij
Het oorspronkelijke gebouw van de
Geschutgieterij aan de Nieuwe Uitleg

- eschreven prentbriefkaart van de Denneweg
uit 9 . -

dateert al van 1665. en ontwerp van
bouw eester ieter ost, leerling van
acob van a pen. Grote na en. U
heeft vast wel eens van ze gehoord.
Het bouwwerk overleefde de weede
ereldoorlog niet verwoest bij een
bo barde ent op 3 aart 1 45 .
e nieuwbouw in stijl kwa vanaf
1 53 toe aan het inisterie van nderwijs en etenschappen. aar
zoals dat gaat, de overheidstaken
groeien en de a btenaren zien hun
levensrui te kri pen. Het co plete
departe ent tot dan verspreid over
de stad verhuist een kleine dertig
jaar later naar oeter eer. n zoals
bekend zijn bijna alle edewerkers
thans weer actief op steenworpafstand van het entraal tation in en
Haag. it vor t de getijden in het
no adenbestaan van a btenaren
niet uitgezonderd het proces van
centralisatie en decentralisatie.
h, la, la, daar heeft zich het een en
ander afgespeeld achter de voordeur
van de Nieuwe Uitleg, nu er
zestien. ata Hari og van de on
was avontuurlijk en te pera entvol,
in weerwil van het feit dat haar wieg
in eeuwarden stond 18 6 .
e trouwde op negentienjarige
leeftijd et een kapitein van de nil,
die kennelijk een voorkeur aan de
dag legde voor groene, ongeplukte
blaadjes daarbij gelet op zijn reeds

gevorderde leeftijd. e baarde twee
kinderen en hield het na zeven huwelijksjaren voor gezien. argaretha
Geertruida haar werkelijke naa
vertrok spoorslags naar arijs en
a useerde de elite aldaar et een
nieuw feno een: e otisch naaktdansen. Het valt te begrijpen dat het
bed in haar leven een pro inente rol
speelde. oor wisselende contacten
werd zij op een gegeven o ent van
twee zijden benaderd o spionageactiviteiten te ontplooien. owel de
uitse als ranse krijgsheren dongen
naar haar gunsten op dit voor haar
nieuwe speelveld. Het eten van twee
walletjes is de riezin echter slecht
beko en. n 1 1 arresteerden de
ransen haar. e spionne/courtisane
werd ter dood veroordeeld en gefusilleerd nog aar 41 jaar oud. n 1 18
werd haar huis aan de Niewe Uitleg
voor enige dagen opengesteld voor
publiek. Het zal nie and verbazen
dat het er stor liep: deugdzaa
gluren, onbezoedeld genieten.
oneel
e voor ouderen bekende actrice
ie arelsen woonde vele jaren in
hetzelfde huis. ij haar zilveren
toneeljubileu koos zij voor de
titelrol in het toneelstuk over ata
Hari. en bijzondere sa ens elting
van twee vrouwenlevens. Nu we het

omeinen in het andere ijfde
e naa
ijfde wartier is de
afgelopen tien jaar gekaapt voor de
nieuwbouw in de ine -wijk het
ateringse eld, o precies te zijn:
voor het stuk van het zogenoe de
Hoge eld tussen het osteinde en
de Noordweg, in een stuk uidwest
en Haag dat de ge eente en
Haag in de afgelopen decennia
voor z n huisvestingsproble en
wist te veroveren op de toen alige
ge eente ateringen.
Uit historisch opzicht is het een
beetje raar dat dit nieuwe stukje en
Haag, een prachtwijk trouwens, et
de naa het ijfde wartier is getooid. Het had wat dat betreft eer
voor de hand gelegen, iets te kiezen
et referentie naar het verleden van
dit gebied. at is na elijk instens
zo boeiend als de geschiedenis van
het stukje Haagse binnenstad dat
nu als uurtschap 2005 op de kaart
staat - en waar oop olenaar het op
deze pagina over heeft.
Het ijfde wartier in het ateringse eld is na elijk een van de oudst
bewoonde delen van het huidige
en Haag. Hier streken al 4.000
jaar geleden ensen neer. Het eest
bekend is er van de periode tijdens

- at een techniek zo n am bievoortuig, slechts twee dagen kostte het om alles groter dan een kikker en een lisdodde in deze sloot van voor Christus in het ijfde Kwartier te ruimen .
en onduidelijke actie, maar er zal wel over zijn nagedacht en zich natuurlijk herstellen. -

de o einse overheersing, van rond
50 voor hristus tot hun vertrek zo n
200 jaar later. oen woonden er in
het huidige gebied van het ijfde
kwartier ananefatische boeren,
gehuisvest in hoeves op duinruggen.
ij hadden contact et de o einen, wier belangrijkste do icilie
oru Hadriani was, op de plek van
het huidige oorburg. trikt langs
het osteinde en wat nu in ijswijk
de ir inston hurchilllaan heet
liep het zogenaa de kanaal van
orbulo, een verbinding tussen de
o einse aashaven in Naaldwijk,
het fort te oorburg, de ijnhaven
te alkenburg en de zeehaven rittenburg thans atwijk .
Het hele gebied van Naaldwijk tot

en et elft, Nootdorp en oetereer was na een waterdoorbraak
van de aasoever bij Naaldwijk
rond 500 voor hristus trouwens
een krekengebied, onderhevig aan
het getij: de Gantel in het oude
spraakgebruik.
Her en der in het ateringse eld
zijn er nog delen van die hele oude
waterloop over. hans zoet water,
aar vroeger brak. n de vruchtbare
bode et een engsel van klei en
zand, waar de estlandse tuinders
al zo lang van pro teren, is dan ook
nog steeds een overvloed te vinden
van schelpen. Nieuwe bewoners
staan er vaak et verbazing naar te
kijken als ze in hun tuin bezig zijn
o wat aardigs te planten.

- Het museum eermanno is gevestigd in het sfeervolle vroegere woonhuis van baron van estreenen
van Tiellandt ( 8 - 8 8). ie voor meer informatie: www.meermanno.nl. -

toch over de uze hebben unst
ultuur : de zeer Haagse cabaretier
aul van liet heeft naast kleine
stapjes ook vele grote staan op het
deftige eiland . Naar verluidt is hij
na een lange periode van afwezigheid
weer op het oude nest teruggekeerd.
elko thuis, aul
e an vertstraat voorheen iddenstraat weerspiegelt een achttiende eeuws levenspatroon. Het vor t
de toegang tot stallen, koetshuizen
en dienstwoningen, behorend bij de
grote herenhuizen. en zogenoe de
stallingstraat, deze iddenstraat.
aaro is de naa ooit gewijzigd
oetsiers beschikten in die lang
vervlogen jaren over veel vrije tijd
weliswaar in gebondenheid . Nog
onkundig van de noviteiten die
ons heden ten dage ter beschikking
staan en onze vrije tijd juist doen
afne en co penseerden zij dit
gebrek door het ne en van een slok.
ellicht wel eer dan die ene. Geen
wonder dat zo n straat dan een slechte naa opbouwt: Geneverstraat n
dat voor zo n deftige o geving. Na
enig taalkundig jongleren rolde daar
de an vertstraat uit de bus . Naar
aller tevredenheid. en voorloper van
het polder odel.
lf
e worden de lf ercelen genoe d
de patrici rshuizen aan de rinsessegracht, gelegen tegenover de
aliebaan of vooraan in het osch .
e gouden lf begrensden es
Graven Hage aan de noordoostzijde.
e bewoners, leden onder eer van
regering- en rechtscolleges, gezanten
van buitenlandse ogendheden en
hofdignitarissen, keken vanuit hun
vorstelijke huizen naar het stralen
van het ochtendrood over een groene
zone waar geen eind aan leek te
ko en.
n pand willen wij u in het bijzonder onder de aandacht brengen. Het
useu
eer anno estreenianu ,
rinsessegracht 30. olgens overlevering is dit pand als een van de eerste
huizen in 1 12 voltooid. n 1850 is de
voorgevel ingrijpend gewijzigd.
wee jaar daarvoor had de taat der
Nederlanden het huis et de collectie
boeken en anti uiteiten van aron

an estreenen ge rfd, de stichter
van het useu . n een testa ent
ligt de naa
useu
eer anno
estreenianu verankerd. n 1 5
werd het useu van het oek gesticht en liefdevol opgeno en binnen
de uren van het oude ijks useu . it resulteerde is een frisse
aanwas van boekbanden, die het
so s stokoude gedeelte aangenaa
co pleteerde.
opstukken
edere keer weer verrast useu
eer anno/Huis van het oek de
bezoeker et bijzondere tentoonstellingen. oals afgelopen zo er en een
deel van het najaar toen vijftig nooit
eerder bij elkaar gebrachte topstukken werden ge poseerd, waaronder:
iddeleeuwse handschriften, letterontwerpen van an van ri pen, de
ij bijbel van acob van aerlant,
incunabelen, eerste et losse letters
gedrukte boeken, etc.
n wat een verrukking o na alle
indrukken binnen het onu entale
pand via het souterrain de tuin in
te lopen al evenzeer een esthetisch
genoegen van de eerste orde.
er weg van de hectiek van de grote
stad en toch heel dichtbij , in het
front van de achterkant van de stallingstraat . e panden zijn prachtig.
aat u niet op het verkeerde been
zetten. e opgejaagde ens, geobsedeerd door targets en deadlines, vindt
hier de rust die ooit zo ken erkend
was voor de begunstigden in de achttiende eeuw.
Gelet op de gewelddadige geschiedenis ogen wij van een wonder
spreken, dat dit stadsgezicht en de
rest van het buurtschap redelijk
ongeschonden is gebleven, en dat wij
er alle aal nog steeds van kunnen
genieten
Nota bene: Het spree t at o
renstaan arti e stoe t op eigen
in ru en be e ing on er oe en
ges ri ten an en ie r ons
ee en.

oop olenaar

oopmo enaar

s a .n
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e kin er agen aan e aak o elkaar

o ern volk en vol lie e h n a

- De evangenpoort in 9 , een plek van recht en
onrecht, schuin tegenover het innenhof. -

evangenpoortlezing:
Daders van hebzucht
n het kader van de Gevangenpoortlezingen die het Haags Historisch useu en
ladi iroff dvocaten geza enlijk organiseren, spreekt op zondag nove ber
a.s. red van aaij, hoogleraar econo ische ps chologie over de gedragswijze
van oplichters in fraudezaken.
e lezing vindt plaats o 12.00 uur in
het Haags Historisch useu . eserveren van kaarten 10 via tel. 0 0 364 6
40 of info haagshistorisch useu .nl
pologi n
r zijn veel soorten daders, zoals de
gelegenheidsdief, de overtuigingsdader
of de notoire oplichter. rof. r. red van
aaij, hoogleraar econo ische ps chologie aan de Universiteit van ilburg, geeft
in zijn lezing een korte beschrijving van
dadert pologie n, waarna hij ingaat op
de werkwijze van oplichters. aarbij gebruiken ze vaak bepaalde redeneerwijzen
o slachtoffers te be nvloeden en aan te
zetten tot een investering in bijvoorbeeld
een ala de beleggingsfonds.
e lezing vindt plaats in het kader van
de Gevangenpoortlezingen die het Haags
Historisch useu en ladi iroff dvocaten dit jaar voor de zesde aal organiseren. ro inente sprekers brengen
hierin actuele juridische onderwerpen
voor het voetlicht. ie voor het hele progra a www.haagshistorisch useu .nl
of www.wladi iroffadvocaten.nl

Orgel en harmonium in
oosduinse Abdijkerk
p zaterdag 6 en zondag nove ber,
zijn er in de historische bdijkerk van
oosduinen, twee anifestaties voor de
orgelliefhebbers. oegang gratis.
p zaterdag 6 nove ber, s avonds o
20.15 uur, vindt het eerste orgelconcert
bij kaarslicht weer plaats. arnoud de
Groen, organist van de ethlehe kerk
in en Haag, opent de serie van drie
concerten et een progra a dat zich
beweegt tussen ouis archand en ibor
ik th .
ondag iddag nove ber, o 15.30
uur, ko t laas rap an in het kader
van de reeks pen odiu een concert
geven op een historisch drukwindhar oniu . at is een zgn. rans har oniu ,
uitgebreider dan de eer bekende zuigwindhar oniu s. p een rans drukwindhar oniu is de speler in staat veel
eer nuance aan te brengen dan op een
gewoon har oniu . Grote co ponisten
hebben voor dit instru ent geschreven
en het is daaro heel boeiend o dit wat
onderbelichte en ondergewaardeerde uziekinstru ent in alle rust eens ko en te
beluisteren in de prachtige akoestiek van
de kerk.. U vindt de bdijkerk aan de
ille
straat 40 - vlakbij de olen.

Soms wordt het journalistieke leven bepaald door toevalligheden. oals de toevalligheid dat ik op
augustus met mijn
vrouw en haar neef in afwachting ben van het vertrek met een
boot van d Ooievaart om ons mooie den aag eens van een
andere kant te zien.
ort voordat we inschepen lopen
we toevallig een groep van 6 hoogst
uitgelaten Haagse da es tegen het
lijf. ie deze tocht ook gaan aken
in het kader van hun regel atige
uitstapjes als vriendinnengroep.
Het blijken niet zo aar vriendinnen te zijn, aar vriendinnen, die
iets hebben et en Haag , want
alle aal in een volksbuurt geboren
zijn en het leuk vinden o hun
vriendschap onder eer inhoud te
geven et nostalgische uitstapjes
binnen den Haag. eden voor een
nadere afspraak voor een interview,
dat deze dekselse Haagse da es in
het spotlicht zet.
et 4 van de 6, o precies te zijn
et ineke, ea, neke en arianne.
on en nog een arianne zijn helaas
niet beschikbaar voor het gesprek,
dat zich in de winkel
parket
aan de ijswijkse indelaan in een
razend te po ontwikkelt. ant aan
onderwerpen en enthousias e geen
gebrek bij dit kwartet. at n ding
ge een heeft: ze ko en alle aal
uit een Haagse volkswijk en ze
houden alle aal van den Haag. n
van praten, want de verhalen gaan in
een razend te po over tafel. n van
uitgaan: ze bezoeken et z n zessen
usicals, gaan naar de sauna, gaan
regel atig shoppen en houden van
gezelligheid, delen liefde, verdriet
en ervaringen et elkaar. aar ze
aken ook etstochten in den Haag,
een tocht et d ooievaart of een
wandeltocht onder leiding van t
Gilde.
achburgmeester
o n etstocht aakten ze ook zo n
twee jaar terug sa en et de Haagse

Nachburge eester enee o ,
die als verrassing art habot ee
geno en had. at gaf dikke pret, ze
hebben het er nog vaak over, want
waar art is, reist de hu or ee.
fko stig uit de volkswijken azeker, ea werd geboren in de acob
arisstraat, verkaste via de elftselaan vlak tegenover usica , de
ol aranstraat, de e brandtstraat en de aakkade uiteindelijk
naar eidschenda . ineke, die
een hebbedingetjeswinkel aan
het orentzplein heeft, woonde als
kind in de eitzstraat idden in
ransvaal, waarna a en het gezin
verhuisden naar de ockstraat en de
rijfrie straat Noorpolderkwartier o tenslotte te belanden op het
orentzplein.
neke en arian twee zussen zijn
afko stig van de rebbelstraat. neke verhuisde na de urgersdijkstraat
naar Naaldwijk en kwa na odegraven in oorburg terecht. us
arian woonde in op de rekweg
zoals veel jonge paren inwoonden
in de jaren 60 , had een kapsalon in
chiebroek en belandde via ijswijk
laspoelpolder in ateringse eld.
e delen de positieve herinneringen
aan het wonen in een volkswijk.
uister aar naar ineke: Nu willen
we er nog wel eens lacherig over
doen als ensen in de zo er et
een deel van het eubilair buiten
gaan zitten, aar toen was dat heel
nor aal. Gewoon tafels en stoelen
buiten zetten en bijkletsen. inderen
bouwden dan tenten buiten. edereen
wist alles van elkaar, aar er was
ook respect voor het leven van
de anderen in de straat. neke in
dit verband: als wij als kinderen

onderling wat hadden, kwa en onze
ouders niet eteen naar buiten o
zich er ee te be oeien. e zoekt het
zelf aar uit, was het uitgangspunt .
ea vult aan: olschaatsen op straat
was erg in. n ons gezin oest ik
die dan wel delen et toen nog 4
broers en zussen, want in die tijd was
het gebruiken van elkaars spullen,
speelgoed en kleding erg nor aal. k
werd wel kwaad als ijn zus weer
eens de straat uit ging et die rolschaatsen, ik oest dan lang wachten
o op dezelfde dag nog aan de beurt
te ko en. e ochten aar van 4
tot 5 buitenspelen, oesten daarna
nog wat eten en dan snel naar bed.
n vader werkte overdag als ijscoan en s nachts bij redestein, dus
s avonds oest het zo snel ogelijk
rustig zijn, want pa oest nog een
paar uurtjes slaap pakken .
neke herinnert zich speciaal het
schaatsen op de aakkade, de plaats
waar deze dekselse da es elkaar
later weer zouden ont oeten en de
vriendschap begon.
et was toen gezelliger
outer ooie herinneringen dus
aan die ouwe tijd Nou nee, dat
ligt verschillend bij de da es. ea:
ua buurt zou ik ijn jeugd zeker
wel willen overdoen, het was in de
wijk en straat gewoon gezelliger, je
deelde eer et elkaar, er was eer
saa horigheid. aar ua ar oede
wil ik het zeker niet overdoen.
e hadden het ar . k werkte als
13-jarige bij eco, een kralenfabriek
je ko t er langs als je de tocht et
d oievaart aakt red . e kreeg
een berg kralen in je karretje en voor
48 kettingen kreeg je een kwartje. k
werkte snel dus verdiende behoorlijk.
aar gaf het ook akkelijk weer uit.
ot de dag, dat er controle kwa van
de elastingdienst en ik eruit oest,
want ik was natuurlijk te jong o te
ogen werken .

- an links naar rechts: Tineke, ea, Ineke

arjan. -

ie ar oe wordt niet herkend door
neke en arian: ij hadden het
voor die tijd rijk, hadden al snel een
auto en waren een van de eersten
et , we gingen zelfs wel eens
uit eten. nze vader had een eigen
zaak en had veel contact et andere
winkeliers. ant het barstte van de
buurtwinkels in die jaren, dus waren
er behoorlijk veel kleine onderneers . aar ook neke en arian
onderstrepen de ge oedelijkheid
en de onderlinge contacten tussen
buurtbewoners van de Haagse
volkswijk.
aakkade
e aakkade speelt een beslissende rol bij het ontstaan van de
vriendschap, die nu al bijna 40 jaar
voortduurt. ant dat was de plek,
waar de jonge oeders van toen
et de kinderwagen naar toe gingen
o even van de zon of van een
kletspraatje te genieten. aar leerden
ze elkaar kennen, daar ontdekten ze
hun ge eenschappelijke achtergrond
afko stig uit een echte volksbuurt
en daar werd de basis gelegd voor
die zeer bijzondere vriendschap.
anaf het ont oetingspunt de aak
zijn de 6 Haagse vrouwen altijd
vriendinnen gebleven, delen ze
vreugde en verdriet et elkaar en
kregen ze overeenko stige idee n
en opvattingen. et respect voor
verschillende eningen, die er over
so ige zaken natuurlijk ook zijn.
h ja, ze stellen ook vast, dat ze
stuk voor stuk andere t pe annen
hebben. ie ne en we op onze
vriendinnendagen ook niet ee,
aar bij andere gelegenheden zijn
ze altijd van harte welko , zeggen
ze in koor.

on van ijswijk

a anri s i

pnp anet.n
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Doorlopende voorstelling in ineac hield je uren zoet

e o e aag e io o en a

a genie en

n 2006 werd de oude bioscoop etropole afgebroken en daar werd toch wel menig traantje over
geplengd. elfs een actiegroep van bewoners en andere tegenstanders konden de sloop niet
verhinderen. De rechter had er immers zijn fiat aan gegeven. andaag de dag staan op die plaats
lu e appartementen.
ven later verdween ook ab lon en
daar ee leken bijna al de oude bioscopen uit het Haagse stadsbeeld te
zijn verdwenen. a er, aar de tijd
stop je nu een aal niet. r zijn nu
egabioscopen et so s eer dan
twaalf zalen. oegegeven, het ziet er
fraai uit, aar vaak zonder sfeer. ovendien downloaden we tegenwoordig al l s voordat ze of cieel in de
bioscoop in pre i re gaan.
aten we nog eens terugblikken op
de tijd dat je in en Haag overal wel
even een echte ouderwetse bioscoop
kon induiken.
llustere namen
e kunt je het eigenlijk niet eer
voorstellen als je nu door de Haagse
binnenstad loopt, aar het stikte
hier vroeger van de bioscopen. alen
waarvan so ige al waren gebouwd
in de jaren voor de weede ereldoorlog. aak ook et

keren gebruld van het lachen o de
dikke en de dunne die een piano iddels een steile naar boven proberen
te brengen, en daarin natuurlijk niet
slagen. ok et een brok in de keel
aanschouwen dat het blinde bloeen eisje uit haplin s it ights
weer kan zien, aar haar redder van
toen niet gelijk herkent.
Aimabele baas
en andere illustere bioscoop was
deon, die we konden vinden aan dezelfde Herengracht. arenlang werd je
daar op vriendelijke wijze ontvangen
door de portier hi self. en an et
een vrij Haagse tongval. eze ai abele baas was bijna niet eer uit de
deon bioscoop weg te denken. Hij
begeleidde je tevens naar je plek in
het theater. k herinner ij nog goed
dat ik in 1 5 et ijn oeder en
grootouders naar de l
ooie

- ioscoop Flora, met veel huppelende blote borsten en pronte vrouwenbillen (Foto 9 : Haagsche Courant). -

illustere na en als deon, it , sta,
ijou, e , u idi, halia en o .
e vraagt je nu af waar in godsnaa
al die na en vandaan kwa en ele
bioscopen kregen kregen later zelfs
eerdere zalen tot hun beschikking,
aar de eesten begonnen toch et
aar n zaal.
e aan de ange oten was zo n
bioscoop. aar ook bioscopen als
ineac, assage, deon en pollo
en bij het cheveningse e Uitkijk
hadden er aar een. nkele breidden
later hun bioscoop wel uit et eerdere zalen. Niet voor bioscoop it ,
want deze brandde spijtig genoeg af
in de jaren zeventig
ineac stond bekend o zijn doorlopende l voorstellingen van harlie
haplin en aurel en Hard . chrijver dezes heeft daar bijvoorbeeld
bijna het hele oeuvre van deze erikaanse l helden gezien. roeg in
de iddag een l et tan en llie
bekijken vervolgens een frietje halen
bij de snackbar aan de Herengracht
en daarna op hetzelfde kaartje weer
opnieuw de bioscoop in. ntelbare

ien et illeke lberti ging. ijn
grootvader was na een toiletbezoek in
de pauze zijn kaartje plots kwijtgeraakt. ichtelijk in paniek zocht
hij tevergeefs naar het kleine stukje
papier en was hij bang dat hij na de
pauze de zaal niet eer in ocht. e
aardige portier van deon stelde ijn

grootvader enigszins gerust. Hij had
het kaartje op de trap van het theater
gevonden. ijn grootvader weer blij
en zo konden we alsnog het tweede
deel van de l bekijken, waarin
illeke lberti haar lied elkens
eer ten gehore bracht. en lied
dat later een echte klassieker zou
uitgroeien.
cht jaar later in 1 83 zou ik daar
trouwens e ift , de Nederhorror l van ick aas zien. e
eerste weken enor e rijen voor
de deur en dus steevast uitverkochte
zalen. Uiteindelijk wist ik et wat
vrienden een plaatsje te be achtigen
op de eerste rij. laatsje nekkra p
noe den we dat toentertijd nog. e
echte l bezoeker uit die tijd weet
waar ik het over heb als ik de ter en
parket en stalles gebruik.
deon sloot idden jaren negentig
haar deuren.
uurtbioscopen
oor een ieder die opgroeide in de
jaren zestig en zeventig en gek was
van l s kijken, hoefde je je dus
beslist niet te vervelen in en Haag.
en Haag kende ook in de jaren
zestig, zeventig en tachtig ook
nog wel enkele buurtbioscopen.
en hele bekende in aakkwartier
werd helaas begin jaren tachtig
al afgebroken. aar vroeger het
fa euze e brandt theater stond,
zit nu alweer een tijdje Neerlands
bekendste grootgrutter.
aak draaiden de l s in de
buurtbioscopen ook een hele
lange periode. n als ze waren
verdwenen, kwa en ze het
seizoen daarop gewoon weer
terug. il s als en Hur ,
he ound of usic en he en
o and ents waren daar goede
voorbeelden van. o daar nog aar
eens o . ij voorkeur draaiden deze
l s dan in de beroe de bioscoop
uro ine a aan de e weg.
ie herinnert zich niet een inke auette van harlton Heston als en

- Odeon aan de Herengracht in 9 5 (Foto: Hans de akker). -

- Cineac op het uitenhof in de jaren 5 , met portiers in fraai uniform voor de deur (Foto: . . van Ojen) -

Hur in actie op de paardenrenwagen,
uit de gelijkna ige l , als een soort
uithangbord geplaatst op de gevel van
de bioscoop uro ine a ging dicht
in 1 8 en had het bijna vijfentwintig
jaar uitgehouden.
en andere buurtbioscoop was u
idi aan de arpentierstraat in het
Haagse ezuidenhout. el een stuk

door je gewoon een beetje ouder voor
te doen. at lukte vaak dan ook wel.
Hoewel ik e niet aan de gedachte
kan ontrekken dat er regel atig door
het personeel van de bioscoop een
oogje werd dichtgeknepen. n ach,
die porno viel eigenlijk best wel ee.
eel iroler l s waarin vaak niet
eer was te zien dat huppelende blo-

- uro Cinema aan de e weg presenteert in 9

kleiner dan uro ine a, aar
daaro niet inder gezellig. ok
daar draaide vaak echte l klassiekers. aten we ook de bioscopen
o o al en o al op older aan
de oekhorststraat niet vergeten. el
in het centru te vinden, aar toch
ook een beetje geken erkt als buurtbioscopen. eze bioscopen waren
vooral gespecialiseerd in ouderwetse
vecht l s. as je bijvoorbeeld een
fan van de l s van ud pencer
en erence Hill, dan oest je daar
beslist heen. Hoewel ik e ook goed
kan herinneren dat ik daar als jong
ventje een ik ro l heb gezien.
Se bioscoop
n de agenstraat was zelfs een heuse pornobioscoop gevestigd et de
naa lora. enieuwd wie die naa
destijds had verzonnen. aar ik ben
bang dat we daar nooit eer achter
ko en. oegang 18 jaar en ouder.
n dat was voor veel jongeren een
beetje een problee . it problee
was so s ge akkelijk te o zeilen

onderful ife met Cliff Richard. -

te borsten en pronte vrouwenbillen.
Hoewel de slogan: n rol hangen
de slipjes in de bo en veel annen
naar deze se bioscoop lokte.
chrijver dezes oet eerlijkheidshalve bekennen dat hij daar wel een paar
keer naar binnen is geweest. eestal
et een vriend die dan juist net wel
achttien jaar oud leek. at dan weer
wel. ater kwa daar in de ettingstraat ook nog e aris bij. oor de
liefhebbers van de iets hardere porno
zullen we aar zeggen.
e char e van het bioscoopbezoek
lijkt een beetje voorbij. o ige
l s zijn tegenwoordig ook erg snel
verdwenen uit het theater. oor je
het weet liggen ze al in de schrappen
op dvd.
aar zeg nou zelf, de agie van de
donkere zaal et het grote witte doek
blijft toch nog altijd betoverend.

rans i bertie

rans. imbertie ya oo. om

pagina 1

Dinsdag 2 november 2010

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

aai en hobbezakkerig ongerief

met ulius Pasgeld

Wie nooit een wolletje heeft aangehad kent het leven niet. et taaie ongerief. o noemde heo hijssen in
2
het leed van slecht zittende of lachwekkende kleding. o breide je oma wolletjes voor je. uwe, grof aanvoelende
kriebelende hemden die raar opkropen rond je middel.

ijn oeder breidde een badpak
voor e toen ik vijf was. en
badpak n dat, terwijl de eeste
jongens toen toch echt al wel een
zwe broek hadden. Nog steeds
word ik schreeuwend wakker uit
nacht erries waarin ik uit zee
het strand weer oploop et het
druipnatte, zanderige kruis van dat
badpak ter hoogte van ijn knie n,
terwijl ijn leeftijdgenoten in stoere
zwe slips o ij heen niet eer
bijko en van het lachen.
anchester en khaki
e gehele jongenskledij rond 1 50
was trouwens van een lulligheid die
z n weerga niet kent. ot en et de
hoogste klas van de lagere school
droeg en een korte broek, vaak opgehouden door een padvindersrie .
ie broek was van anchester of
khaki. aar altijd te groot. e enige
juiste ter die ik op die korte broeken van toepassing weet was: hobbezakkerigheid.
de schade nog
enigszins te beperken sloegen wij de
onderste rand van de broekspijpen
o hoog. at lukte vaak aar zeer

- ollen hemdjes
kropen op. -

dat is een heel ander verhaal,
hoe je ze er ooit weer uit
kreeg otdat je het kleine
ritsje aan de onderkant van de
pijpen in de gaten kreeg. ok
zwarte, lange jongensbroe- Sing gebreid, kan
ken, zonder o slag en iets te
het erger kort, oesten strak zijn. n
het liefst droeg je daar dan
Spijkerbroek
knalrode sokken bij, in bruine, su de
p de iddelbare school trad daar
eruite stof
schoenen. ordeelsluipers, ja. o
enige verbetering in. e eerste
louses waren vaak van geruite stof,
heetten die schoenen. k heb ze nooit
spijkerbroeken waren weliswaar
ze zaten veel te strak of veel te rui
gehad. k zag e nog niet zo direct
ook lubberig en haalden het nog niet
en hadden ook korte ouwen. ie
o bordeelsluipers vragen bij ijn
bij de latere verplichte rangler
korte ouwen waren natuurlijk ook
ouders. k vroeg e zelfs af of ijn
of evi s, aar so ige oeders
weer te lang, zodat ook die, nadat je
ouders wel wisten wat een bordeel
van vrienden waren bereid ze wat
het huis verlaten had, o geslagen
was. Het verband tussen die bruine
strakker te aken. Niet zo strak als
oesten worden en die je natuurlijk
schoenen en een bordeel ontgaat e
bijvoorbeeld eisjesspijkerbroeken.
weer vergat terug te slaan als je
trouwens nu nog steeds. k houd e
ie toen overigens nog geen gulp
thuiskwa . ullovers droeg ik ook.
aanbevolen als ie and het wel weet.
hadden aar een rits opzij. ijn
et kabelpatroon. ie pullovers lubgod. at waren die eisjesspijkerberden nooit. ie waren alleen aar
Sing-sing
broeken strak. ooral
potsierlijk. lsof
at droegen we toen op ons boveneisjes uit het estje in een toneellijf ing-singhe den at waren
land droegen sprijstuk de zoon van
blauw-wit gestreepte, katoenen
kerbroeken waarvan
de notaris oest
-shirts et lange ouwen zonder
je je handenwringend
voorstellen. n dan
kraag of anchetten. e zaten strak
afvroeg hoe ze er ooit
zwijg ik nog aar
o je lijf en je ar en. en losjes
in waren geko en - en
over de slaande
- ordeelsluipers, ik wist er
alleen van daaroverheen gedragen colbert van
trouwens ook, aar
ruzies die ik et
ten dele zodat de achter- of zijrand
van de kortebroekspijp ono geslagen bleef en wij de hele verdere
dag, terwijl we het zelf niet in de
gaten hadden, et nog raardere, nog
schevere, nog lubberiger broeken
rondliepen. louses en truien ide
dito.

ijn oeder had over
het oeten dragen van
geitenwollen sokken
in sandalen. ch, wat
heb ik geleden onder
de kledingterreur van
weleer.

D E

- Khaki-broek, nog
steeds wel in orde. -

zwart rib uweel co pleteerde het
geheel. ijk. o kon je je ten inste
weer vertonen. edereen kon zien dat
je precies wist hoe het hoorde. n
zelf had je het idee dat je er eindelijk
ook weer bij hoorde. n ja, isschien was er zelfs wel een eisje
die dat ook vond. at een ontzettend gedoe toch et die kleren.
ls reactie op ijn kledingtrau a s
draag ik tegenwoordig uitsluitend
gewone, onopvallende, goed zittende kledij. onder opdruk. ffen
overhe den en colberts. Nou,
vooruit, een spijkerbroek. f een
khaki-kleurige, aar wel effen,
pantalon zonder o slag. en wollen
vest et een rits.
o s oet ik et evrouw asgeld
ee o nieuwe kleren te kopen.
aarvoor gaan we al jaren naar
dezelfde winkel. e winkelier weet
het al en legt precies klaar wat ik
wil. an zeg ik: oe er aar gelijk
vijf van .
ant dat gezeur over kleren liever
nooit eer.
och zeuren over kleren at kan:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

L

Wist u dat in drie

karakteristieke panden
in het Statenkwartier

een particulier zorg- en verpleeghuis gevestigd is?

R

esidence Huizing biedt op een
professionele en betrouwbare
manier zorg aan zelfstandige
en hulpbehoevende senioren. De
verzorging en verpleging vindt plaats
in een aangenaam huiselijke sfeer voor
senioren die prijs stellen op rust en
privacy, maar toch dag en nacht kunnen
vertrouwen op professionele hulp.

Daarbij kan er direct professionele
verzorging en verpleging worden gegeven.
De zorgverlening vindt in beginsel plaats
zonder AWBZ-indicatie, maar waar nodig
behoort dit tot de mogelijkheden.
Residence Huizing biedt hiermee 24 uur
per dag een pakket van wonen, zorg en
welzijn geënt op de individuele behoefte
van de cliënt.

Hiervoor zijn de panden van Residence
Huizing aan de Willem de Zwijgerlaan 58,
Johan van Oldenbarneveltlaan 97 en de Prins
Mauritslaan 71 uitermate geschikt. De huizen
zijn onderverdeeld in verschillende appartementen, die bestaan uit een grote woonkamer annex slaapkamer of een apart woon- en
slaapvertrek. De ruime appartementen zijn
voorzien van een eigen entree, een douche,
toilet en wastafel en uiteraard een aansluiting
voor radio, televisie en telefoon.

Residence Huizing werkt voortdurend
aan de verbetering van de kwaliteit, zodat
de dienstverlening voldoet aan de wensen
van de bewoners en aan de eisen van de
huidige tijd. Een goed voorbeeld zijn de
maaltijden die Residence Huizing aanbiedt.
Deze worden dagelijks vers bereid door een
lokaal restaurant. De ingrediënten zijn van
hoge kwaliteit en er wordt alleen gewerkt
met verse producten.

Bewoners zijn zeer te spreken over de
mogelijkheden binnen Residence Huizing.
“Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil.
Dit is ideaal als ik bijvoorbeeld mijn dochter, die een paar straten verderop woont,
wil bezoeken. Dan kan ik rustig tot 23.00
uur op visite gaan. Wil ik gezellig in gesprek
met medebewoners, dan schuif ik aan bij
de koffie in de gezamenlijke huiskamer of
ik doe mee met een activiteit. Deze worden
dagelijks georganiseerd. Ik vind het heerlijk
dat ik toch mijn vrijheid heb, maar mocht ik
onverhoopt hulp nodig hebben dan staan de
medewerkers van Residence Huizing altijd
voor me klaar”, vertelt een bewoonster van
het pand aan de Prins Mauritslaan vol lof.
Residence Huizing is aangesloten bij de
brancheorganisatie NeVeP en sinds
december 2009 ISO HKZ gecertificeerd.

Start sociëteit

Résidence Huizing start per 1 september
op de locatie Johan van Oldebarneveldlaan 97 te Den Haag een sociëteit voor
senioren met een beperking.
Volgens een vast rooster zullen activiteiten
worden aangeboden aan belangstellenden.
In eerste instantie is dit bedoeld voor de
eigen bewoners van de drie locaties van deze
particuliere woonzorginstelling, later dit jaar
zullen de activiteiten ook toegankelijk worden
voor bewoners van het Statenkwartier en
omgeving.
In principe wordt belangstellenden ingeschreven op basis van een zorg-indicatie.
Uiteraard staan de activiteiten ook open voor
senioren zonder indicatie tegen een geringe
vergoeding per dagdeel. Naar verwachting
voorziet Residence Huizing hiermee in een
toenemende behoefte aan activiteiten voor
senioren.

Willem de Zwijgerlaan

Johan van Oldenbarneveltlaan

Prins Mauritslaan

Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website www.residencehuizing.nl
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ok mee en in
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

at we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze alle aal
oeten oplossen.
us bijvoorbeeld in udoku in
het grijze vakje een
in een
3 in een 1 en in een 2 ,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: -3-1-2.
rijswinnaars
n e ud-Hagenaar nr. 20 van 5

oktober presenteerden we ook zes
udoku s, waarvoor u tot 26 oktober de tijd kreeg. e co plete reeks
die werd gezocht luidde: 2-6- -6.
e trokken vijf prijswinnaars, die
allen de dubbel
van jaak ral
krijgen opgestuurd.
oop van der oet, te leiswijk
N. . . arendse, te eidschenda
i
itt, te eidschenda

Sudoku A

5 2
3 4
7
6 3
5 1
8 2

nzendingen
edero liep een aantal inzenders
een prijs is door geen woon- of
postadres te ver elden. enkt u
daar toch a.u.b. aan, u doet zichzelf
tekort er eldt bovendien a.u.b.
op uw briefkaart of in de onderwer-

Sudoku

4
5 6
3
8 1
2 7
5 6
1 4
3
8 1
3 2
8
1 9 6

7

3
2
8
1
9 7
5 8 9 4
4 3 7 6
6
3 5
4
9
2

pregel van uw e- ail het nu er
van de krant in dit geval dus bijvoorbeeld udoku Nr 22 . erplicht
is het niet o
ee te dingen, aar
het scheelt ons behoorlijk wat tijd
et sorteren.
e oeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier udoku s,
binnen hebben op uiterlijk:

. aas, te ersfoort
th van oo Nieuwendijk, te
en Haag

Dinsdag 2 november

Sudoku

5
6
8
3 7
4
5 3
7 1 3
1
9
1 4 8
2
8
5 3
4

uzzel e- ud Hagenaar
udoku Nr 22
ostbus 26046
2502 G en Haag
f stuur uw oplossing per e- ail
naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

Sudoku D

2 5

6
6 3

7

4
8

5 9
8
9 1
2
7
3
8
1

tuur naar:

5 2
7 1
6

5 6
9
1 3
6
2
7
7

1 9

7
1 5
5
7
4
9
8

6 3
8
4
3
6

Overtollige huisraad?
Adressen Kringloop Holland
Badhuisstraat 16 Den Haag
Maanweg 64 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag
Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Prins Willemstraat 14 Den Haag
Weimarstraat 364 Den Haag
Thomsonlaan 79 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag
A. Diepenbrockhof 67 Den Haag
Kerketuinenweg 63 Den Haag
Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Wij halen het
gratis binnen
5 werkdagen op!
Bel 070-389 57 24
En ont vang een
kortingsbon voor
Kringloop Holland

van € 10,-

Beresteinlaan 2 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag
Schroeder_Adv_264_194mm_10.indd 1

05-10-10 10:09
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Huis-Selectie
Leestafel voor stoel en bed.

Normaal
119,95

Nu

Het bovenblad van deze heerlijke leestafel is kantelbaar in
acht posities en het blad van 60
x 40 cm is in hoogte verstelbaar
van 60-90cm. Het onderstel is
speciaal ontworpen voor gebruik
bij kamerstoelen, sta-op-stoelen
en bedden. Dankzij de wielen,
waarvan twee met rem, kunt u de
tafel eenvoudig naar u toe trekken. Door het frame in te klappen
neemt hij weinig ruimte in bij het
wegzetten.

95

99,

Uw voordeel

In de kleuren wit en walnootmotief verkrijgbaar.

€ 20,-

4-wiels shopper Gloria.
Deze praktische boodschappenwagen kunt u trekken
maar ook duwen! Dit door -de twee extra wielen
uit te klappen.

Open Podium Culturalis te zien via Westonline.nl
Dat er veel cultureel talent rondloopt in
Den Haag is natuurlijk geen geheim. Dat
weten de bezoekers en deelnemers van het
tweemaandelijkse Open Podium in Culturalis Theater als geen ander.
Westonline.nl, de internetsite van Omroep
West, biedt nu de mogelijkheid deze optredens online te bekijken.
Tijdens het Open Podium van Culturalis komen talenten naar boven op het gebied van
rap, dans, theater, stand-up comedy en muziek. Net als bij Holland’s Got Talent, X Factor en The Voice of Holland krijgen de deelnemers na hun optreden feedback van de jury.
Ook biedt Culturalis Theater workshops waarbij het talent verder ontwikkeld kan worden.
Talenten van het Open Podium hebben het al geschopt tot optredens in Vara’s De Wereld
Draait Door en het landelijke Holland’s Got Talent.
Om iedereen die niet in Culturalis Theater kan zijn toch de mogelijkheid te bieden de optredens te kunnen bekijken, zijn ze vanaf nu te zien op Westonline.nl en via het YouTube kanaal
van Omroep West. Na elke editie van het Open Podium zal ook weer een nieuwe video op
Westonline.nl te bewonderen zijn.

Honkballer Win Remmerswaal in Westdoc
Westdoc vertelt komende week het indrukwekkende verhaal van honkballer Win Remmerswaal. De
Wassenaarder tekende op jonge leeftijd een profcontract in de Verenigde Staten en was in 1979 de
eerste Europeaan die zijn debuut maakte in de Major Leagues. Hij had alles in zich om een groot honkballer te worden, tot een schouderblessure de grote
carrière dwarsboomde en Remmerswaal na twee
seizoenen werd ontslagen door de Boston Red Sox.

De tas kan er eenvoudig afgehaald worden
en heeft een inhoud van 40 liter. Het
draagvermogen van deze wagen is 50kg.
De tas is zwart en u kunt kiezen uit een rood
of grijs accent op de voorkklep.
Normaal
94,95

Nu

95

84,

Uw voordeel

€ 10,-

Opvouwbare douchekruk
Handig om mee te nemen!
Deze douchekruk van Medisana is
eenvoudig opvouwbaar en heeft
rubberen voetjes voor een stevige
grip. De zitting van 48 x 29 cm
heeft een hoogte van 52cm en het
totale gewicht bedraagt 3,2 kg.
Het maximale gebruikersgewicht
is 100 Kg. In opgevouwen toestand
zijn de afmetingen 72 x 50 x 14 cm.
Normaal
49,95

Nu

42,95

Uw voordeel
Ik bestel: Leestafel voor stoel en bed
4-Wiels trolley Gloria
Douchekruk Medisana
Naam:
Straat + nr:
Postcode:
Telefoon:

Walnoot
Grijs

De kosten voor de postzegel wordt vergoed!

Westdoc wordt elke woensdag vanaf 17.20 uur uitgezonden op TV West en is ook donderdag overdag nog te zien. De uitzending over Win Remmerswaal is te zien op woensdag 3
november.

Deze week:
Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westdoc
RegioNed
Verkeersjournaal
Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Kek kunst en cultuur
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer
Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 18.00
Nieuwsweek
TV West Sport
Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
RegioNed
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Varen als toen
RegioNed
Verkeersjournaal
Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Van 0 tot 23
Wat nou Zuid-Holland?!
Verkeersjournaal

Elke werkdag tussen 7-9 uur
TV West Ochtendnieuws
TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989

Deze week:

Plaats:

Knip deze bon uit en stuur hem naar

estellen

Wit
Rood

€ 7,-

Na zijn terugkeer in Nederland raakte de honkballer aan lager wal. Door een kortdurende coma en een
hersenbeschadiging woont Win Remmerswaal nu
een Haags verpleeghuis waar hij een eenzaam bestaan leidt. In Westdoc dook verslaggever Jan Hermsen in het leven van de honkballer, die ook de Johan Cruijf van het Nederlandse honkbal
werd genoemd. Hermsen praat niet alleen met Win zelf, maar ook met zijn 83-jarige vader
Jaap en oud-collega’s.

De Oud-hagenaar,
Postbus 26046,
2502GA Den Haag.

ia internet : www co fortland nl oudhagenaar ht l
el
of vul de bovenstaande bestelbon in.

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

