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Sint en Piet laten zich niet van de daken blazen door de Kerstman

Ouderen koesteren hun oude kindervriend
Als het gaat om pakjesavond is de Sinterklaasviering voor
50-plussers een veel
markantere jeugdherinnering dan Kerst.
Voor de meesten
althans. Pas in de
jaren ‘80 van de vorige eeuw begon de
kerstman op ‘heiligenavond’, met cadeautjes onder de kerstboom een stevige
concurrentieslag. Al
hoopte de middenstand dat het ‘én-én’
zou worden. Maar Sint
en Piet houden stand.
Sinterklaas is de hoofdfiguur van het
jaarlijkse kinderfeest dat op 5 december in
Nederland en op 6 december (de eigenlijke
katholieke naamdag van Sint Nicolaas) in
België en in enkele (voormalige) Nederlandse koloniën wordt gevierd. In Suriname
wordt het Sinterklaasfeest ‘Kinderdag’
genoemd.
Sinterklaas en zijn helper, Zwarte Piet,
komen volgens de overlevering in de
nacht van 5 december in Nederland en 6
december in België langs de schoorsteen
naar binnen om in alle huizen geschenken
te brengen voor de kinderen die er wonen.
Deze moderne traditie van Sinterklaas als
kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit
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heeft nog wel een (vliegende) arrenslee getrokken door rendieren en wordt geholpen
door elfjes op de Noordpool.

het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn
knecht (1850) van de onderwijzer Jan
Schenkman (1806 - 1863).
Feesten met veel overeenkomsten, maar
ook duidelijke verschillen, worden op
kleine schaal in Luxemburg, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Polen,
Hongarije, Oekraïne, Indonesië, Slovenië,
Roemenië, Tsjechië en Slowakije gevierd.

Kerstman of Santa Claus
De Kerstman is een afstammeling van
Sinterklaas en wordt ook in verband
gebracht met kabouters (Nisse of Tomte),
zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop
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van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar
Amerika. In Amerika werd Sinterklaas
Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer
dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals
cadeautjes geven, een lange baard en een
rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van
alle religieuze symboliek.
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Sfeervolle Kerstadvertentie?
Wij maken hem gratis op!

De Oud-Hagenaar
Bel voor meer informatie met
Irene Schaddelee - Pesch

06 – 23700323
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De Kerstman ontstond in de ons bekende
vorm in de Verenigde Staten, eind negentiende eeuw en raakte door de reclame van
Coca-Cola wereldwijd verspreid. Zo kan
het zijn dat in beeltenissen de Kerstman
nog een groen pak droeg, terwijl de
Amerikaanse Santa Claus tegenwoordig
uitsluitend rode met witte kleding draagt
(zoals het logo van Coca Cola). Santa Claus

Het Brits-Nederlandse oliebedrijf Shell is
volgens het Amerikaanse zakenblad Fortune, qua omzet, de grootste onderneming
ter wereld. Als vrijwel elke giga-multinational trouwens, maakt zo’n bedrijf ‘vuile
handen’, in de olie-industrie is dat vaak
bovendien erg opzichtig. Shell heeft het
wat dat betreft de afgelopen tien jaar vooral
zwaar te stellen gehad met z’n bedfrijbeleid
in Nigeria. Corruptie, milieubederf en ongeïnteresseerdheid in de funeste gevolgen
voor de volksgezondheid van de plaatselijke bevolking, waren de kernbegrippen
in de media. Om het even heel platsisch te
schetsen: op sommige plekken verbruiken
Nigeriaanse vissers grote hoeveelheden
‘Omo’ (u welbekend als biologisch inweekmiddel voor de was), om de vis een beetje
vrij van de olie te krijgen, alvorens hij kan
worden geroosterd. Dat je met zo’n dieet
nooit de eerbeedwaardige leeftijd van de
(trouwens onsterfelijke) Sinterklaas bereikt,
dat moge duidelijk zijn. Je kunt er kanker
van krijgen.
Veel bedrijven uit de top 500 van Fortune,
hebben een ‘sociaal programma’, een soort
permanente ‘Sinterklaas-afdeling’ dus. De

Modehuis Marijke heet u van harte Welkom
Wij bieden een collectie voor zowel de klassieke als de moderne geklede vrouw. Deze “modecheque” biedt u
een aantrekkelijk modevoordeel:
Niet inwisselbaar tegen contanten.
Maximaal één modecheque per klant.
Geldig van 1 t/m 16 december 2010.
Wij hopen u graag eens te verwelkomen.

jaarbudget ervan is doorgaans aanzienlijk,
het zijn bijna ondernemingen op zichzelf
- al bestaan de verdiensten ‘slechts’ uit
herwonnen goodwill door verbetering van
het imago. Bij Shell heet heet de afdeling
die zich ermee bezig houdt Shell Cares. Om
de drie jaar wordt een sociaal maatschappelijk project gekozen ter ondersteuning, met
geld en managementexpertise.

BoodschappenPlusBus
In de periode 2007 / 2010 was de publieke
partner van Shell Cares in Nederland het
Nationaal Ouderenfonds. Gezamenlijk
werd het iniatief voor de ‘BoodschappenPlusBus’ in tal van steden vorm gegeven,
om het ouderen mogelijk te maken zelf uit
winkelen te blijven gaan. Maar ook om
ouderen met elkaar in contact te brengen en
samen uitstapjes te ondernemen, teneinde
vereenzaming te voorkomen.
Nu een jaar geleden brachten al die BoodschappenPlusBussen met Sinterklaas zo’n
300 ouderen naar Shell in Rijswijk voor een
Sinterklaas feestmaal. CEO Peter de Wit
van Shell Nederland ontving ze samen met
de Goedheiligman. Daar werd enorm van
genoten. Zie de foto’s van deze voor velen
onvergetelijke avond.

Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl

Een betaalbare crematie of begrafenis
Al 75 jaar zonder winstoogmerk

Tweede artikel voor de halve prijs

De Koffie staat voor u klaar!!

Thomsonlaan 118
2564 JG Den Haag, 070-363 19 90
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ietsen en kletsen
Het was weer eens een dag waarop het weer al zijn minder mooie trekjes liet zien. Zwaar
bewolkt,veel wind en af en toe een inke bui. Toch kwam vriend Wim die middag aan de deur om te
vragen of ik zin had in een fietstochtje naar het strand. Enigszins doelloos togen wij via de Goudsbloemlaan en de Kwartellaan richting zee terwijl wij het over allerlei zaken hadden, die in die tijd
zo belangrijk voor ons leken. iteindelijk kwamen we bij de strandtrap met daarnaast een houten
vlonder, zodat je met de fiets aan de hand naar beneden kon lopen. Wij fietsten altijd over de vlonder
naar beneden om vervolgens lopend, via het mulle zand, de vloedlijn te bereiken. Daar was het
meestal heel fijn fietsen omdat het zand daar hard was. Al rijdend in de richting van Kijkduin zagen
wij een soort hijskraan op een van de golfbrekers staan die bezig was om iets uit het water te hijsen.
Toen wij ter plaatse een kijkje gingen nemen,verschenen er twee marechaussees die ons het dichterbij
komen beletten. Na een praatje met de twee dienaars te hebben aangeknoopt bleken de heren veel
toeschietelijker dan aanvankelijk bleek en omdat er verder toch geen mensen op het strand te zien
waren mochten Wim en ik van dichtbij een kijkje gaan nemen. Op de kop van de golfbreker was de
kraan bezig om iets boven water te tillen. Wij waren dus juist op tijd Enkele minuten later kwam, in
kabels gevangen, een ijzeren gevaarte boven water. Het had een lengte van ongeveer 7,5 meter en een
doorsnee van 1,50 m.
De chauffeur van de kraanwagen wist ons te vertellen dat het een tweepersoons spionage onderzeeër
betrof. Het wrak werd voorzichtig op de basaltkeien gedropt maar brak toch in tweeën, waardoor wij
rechtstreeks het interieur konden bekijken. Er stond een stalen tafel in waarlangs twee stoelen op rails
konden rijden. Verder lagen er wat potten en dozen in het ruim.
eheimen in zee
Wim ontdekte een boekje ter grootte van een notitieblok. Dit werd hem onmiddellijk door n der
marechaussees afgenomen en nadat het door hem was ingezien verdween het in zee De lummel.
Jammer ,jammer er had van alles over het leven van de twee inzittenden in kunnen staan.
Enkele dagen later stond er in De Residentiebode een stukje geschreven over de berging van het
scheepje, waarbij ook werd vermeld dat bij onderzoek was gebleken dat zich twee stoffelijke overschotten in het compartiment bevonden. Wij hebben later nog veel fantasieën op het voorval losgelaten en hebben er nog steeds spijt van dat we niet meer moeite hebben gedaan om het bewuste logboek
te achterhalen en daarmee wellicht te weten te komen welk drama zich destijds in deze onderzeeër
heeft afgespeeld. Zo, vlak na de oorlog was dit nauwelijks nieuws en volstond men slechts met het
melden ervan middels een paar regels... . Zo ging dat in die tijd. Nogmaals de groeten uit Westmalle.

Jan Meyer
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Administratie:
Meestal op donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 2750 7
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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.

Net als zo veel oud-Hagenaars herinner ik mij nog tientallen gebeurtenissen uit de jaren ‘ 0 en ‘50. Geboren in
de Goudenregenstraat, boven de manufacturenwinkel van mijn twee tantes,
zijn mijn ouders via de Anjelierstraat
in 1 3 door evacuatie naar de Azaleastraat verhuisd. Het was oorlog en
mijn school aan de Sijzenlaan bevond
zich in het zogenoemde spergebied
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behoeve van de Atlantik wall .
it die tijd en de jaren er na zijn mij
vele gebeurtenissen bijgebleven en wanneer ik voor de zoveelste maal n van de vele anekdotes uit
die tijd ophaal, beginnen mijn drie kinderen lichtjes te geeuwen.
Rietje, mijn vrouw, opperde een aantal jaren terug dan ook het idee om al deze jeugdverhalen eens op
papier te zetten. Het is uiteindelijk een boekje geworden met een 80-tal verhalen en verhaaltjes uit die
tijd en al bladerend kom ik het verhaal tegen van die duikboot op het strand bij de Fuutlaan.

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributiepunten. Toezending is mogelijk voor € 49,90 per
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

De

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De Oudtrechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 260 6, 2502 GA Den Haag

Sinterklaas etalages Bijenkorf
Prachtig dat Sinterklaasfeest in de jaren
vijftig. De etalage van de Bijenkorf in de
Grote Marktstraat had elk jaar een ander
item. Ik herinner mij in 1 56 een zeeroversscene met echte schepen die in een haven op het water dreven en erg veel poppen
en Zwarte pieten die bewegen konden. Van
heinde en verre kwamen de kinderen en hun
ouders kijken bij de onthulling maar ook
op zondag was er publiek. Mijn vader was
timmerman en werkte er aan mee want daar
stond de directeur, meneer Izaaks, hoogst
persoonlijk op. De etaleurs bedachten van
alles met hout, klei en papier-mach en
elektromotortjes en lampen. Dan die prachtige tafels met M rklintreinen, Steiffberen
en poppen. De geur van Meccanodozen en
Dinky Toys, metaal, rubber en lak. In 1 57
maakte mijn vader een Spoetnik voor in de
grote hal en kwam er een ruimtevaartetalage. En dan de Sinterklaasoptochten in de
Boekhorststraat en andere Haagse wijken.
De grootste trok door de Fahrenheitstraat
op weg naar het Juliana kinderziekenhuis.
Pieten zaten op ezels met manden met
mandarijntjes. Een keer ging het mis.
Twee Sinterklazen kwamen elkaar tegen
van rivaliserende winkelverenigingen. Een
van hem had wat op maar alles werd in de
minne geschikt.

Robert van Kesteren

.kes eren@he ne .nl
-------------------------------------------Meer chagrijn dan feiten
Hans Roodenburg schrijft in zijn column
van 2 november zijn ergernis over straatkranten van zich af, met meer chagrijn dan
feiten. Zo schrijft hij dat ‘zwervers’ niet
bedelden voordat in 1 5 de eerste straatkrant uitkwam, die hadden een bijstandsuitkering. Zonder woning had men toentertijd
echter geen recht op een uitkering, de
meeste daklozen hadden geen inkomen.
Mede daarom kwamen er straatkranten in
de grote steden, ze maakten deze misstand
duidelijk en speelden een belangrijke rol
bij de uitvoering, enkele jaren later, van
het recht op bijstand voor iedereen, ook
daklozen. Daarmee kwam echter geen einde
aan de bestaansreden van de straatkranten.
Op de uitkering werd fors gekort, veel
daklozen hadden hoge schulden en met de
straatkrant kon met een centje bijverdienen.
Niks mis mee, zolang de verkopers het
initiatief voor het kopen van een krant aan
de voorbijgangers overliet. Maar volgens
Roodenburg staan er nu bij supermarkten

oofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
redactie deoud-hagenaar.nl
oto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

als straatkantverkoper vermomde bedelaars,
Roemenen, Bulgaren en ‘junks’, die de
klanten het retourgeld van winkelwagentjes
afdwingen. Deze praktijk is echter ingezet
door de klanten zelf: menigeen geeft liever
in het voorbijgaan wat kleingeld dan een
krant te kopen en even in de buurt van armoede te komen. Roodenburg roept lezers
op de vijftig cent in eigen zak te houden.
Daar vraagt Haags Straatnieuws al jaren
om: maak van de straatkrantverkopers geen
bedelaars, koop de krant of loop de verkoper voorbij. Koop de krant, er staan geen
zielige en ‘ingekleurde’ verhalen in. Haags
Straatnieuws geeft een reëel beeld van de
rafelrand van de samenleving, afgewisseld
met artikelen over kunst en cultuur en interviews met bekende Nederlanders. Haags
Straatnieuws is een goede manier om kennis te maken met een wereld die de meeste
mensen alleen van afstand kennen, of van
horen zeggen. Maar Roodenburg ziet het
geld liever terecht komen bij het Leger des
Heils, daar wordt het zeker goed besteed.
Dat zal zo zijn, het Leger des Heils in Den
Haag behoorde tot de oprichters van Haags
Straatnieuws en verzorgt nog altijd een deel
van de distributie. Omdat ook het Leger des
Heils de straatkrant een belangrijk medium
vindt.

Elke Swart
hoofdredacteur Haags Straatnieuws

e ne@ s all.nl
-------------------------------------------Dr. Moutonschool
Mijn leeftijd is 71 jaar. Ik heb op de
kleuterschool gezeten op de Winterweg
of Zomerweg ik weet niet meer precies
wat de naam was, maar het was achter het
Zomerhof. Thans heet het geloof ik Willem
Dreespark. De lagere school heette Dr.
Moutonschool, welke was
gevestigd in een schoolgebouw van Finse
makelij aan de Coornhertstraat. Ik heb het
over de periode 1 5 - 1 52. Ik zat in de
klas met o.a. Frans Garnier, Henk de Hooge, Hans Spaargaren, Wouter van Maanen,
Willy Colle en Willy van Noord. Sorry
wanneer de namen niet goed geschreven
zijn. Om wat voor reden dan ook, ik heb
geen enkele klas en of andere foto uit die
tijd en dat vind ik wel spijtig. Mijn vraag
is nu zijn er nog mensen die mij kunnen
helpen aan foto’s uit die tijd. Ik wacht met
spanning af.

Gerard Godlieb

g.godl e @chello.nl

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal
50 nummers per editie. Een display wordt desgewenst kostenloos beschikbaar gesteld.
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl
Administratie
rita deoud-hagenaar.nl
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

(070) 2750 7
06 - 23700323
(070) 2750 7
(070) 2750 7
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Dubbele positie in Stadsmuseum eidschendam-Voorburg en et oo

rinses ri nne een
even v n ie de en kunst

‘ iet-Meer- oPiep-Show’ op
januari in
heater Diligentia
p
januari staat de ietMeer- o-Piep-Show in heater
Diligentia in Den aag. De
iet-Meer- o-Piep-Show richt
zich met name op ouderen
en is een heerlijke, gezellige
bonte zondagmiddagshow met
veel muziek en wisselende
gastoptredens van onder meer
Bram van der Vlugt, ell
rijda en Annie de euver.
De Niet-Meer-Zo-Piep-Show is een
show over het nieuwe ouder worden,
over wat te doen na je pensioen. Met
livemuziek van de NMZP-Huisband,
met onder andere Clous van Mechelen
en Kim Soepnel. Een show vol sexy,
rebelse, vrolijke, chagrijnige en brave
ouderen. Over oppasopa’s die liever
een cruise gaan maken. Over ouderen
die nog steeds op de barricaden staan.
Over tapdansende en boekenschrijvende
ouderen die de sterren van de hemel zingen. Met een speciaal opgericht NMZPKoor van twintig bijzondere mensen van
60 t/m 3 jaar die hun ervaringen met
het ouder worden delen in een vrolijke,
ontroerende en hilarische show. Met
beroemde en minder beroemde artiesten,
veel dansen, interviews en heerlijke
‘sing alongs’.
Meer informatie:
www.parelsvoordezwijnen.com
De voorstelling in Diligentia begint zondagmiddag 16 januari om 1 .30 uur. De
prijs bedraagt 16 euro p.p. inclusief een
HTM-retourtje Den Haag Centrum en
een drankje. Reserveren: 070 36105 0
of via internet op
www.theater-diligentia.nl

n 0 0 wordt op diverse plaatsen in uropa herdacht dat
prinses Marianne 8 0 88 tweehonderd jaar geleden werd
geboren. Deze veelbesproken dochter van koning illem is
vooral bekend om haar liefdesrelatie met haar lakei-bibliothecaris ohannes van ossum en hun buitenechtelijke zoon, die
zij tegen alle regels van haar tijd zelf opvoedde. Minder bekend
is dat de prinses veel contacten onderhield met diverse kunstenaars, een eigen museum had en als eerste ranje het eilige
and bezocht.
In het Stadsmuseum LeidschendamVoorburg is afgelopen weekeinde de
expositie ‘Prinses Marianne, een leven
van liefde kunst’ geopend, die is te
zien tot en met 30 januari. Deze staat
in relatie met de expositie ‘Op reis met
Prinses Marianne’ in Paleis Het Loo in
Apeldoorn, die al eerder opende, maar
nog tot en met januari kan worden
bezocht.
Buitenplaats usthof
Na terugkeer uit het Heilige Land verbleef prinses Marianne beurtelings op
haar buitenplaats Rusthof in Voorburg
of op een van haar buitenlandse bezittingen, waaronder kasteel Reinhartshausen bij Wiesbaden en Slot Camenz
in Polen. Zij had een grote belangstelling voor kunst en kocht werken van
diverse vooral Hollandse kunstenaars,
zoals de gebroeders Maris, H. van de
Sande Bakhuyzen, L.L. Kleijn en J.Ph.
Koelman. Daarnaast verzamelde zij
werken van Italiaanse meesters uit de
Renaissance en Hollandse meesters uit
de Gouden Eeuw, alsmede sculptuur

Meneer Bennik
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en tekeningen. In 1858 liet Marianne
aan haar kasteel Reinhartshausen een
speciale museumvleugel bouwen, die
zij ook voor het publiek openstelde.
Na het overlijden van de prinses raakte
deze unieke collectie verspreid, slechts
een kleine deel bleef achter op het
kasteel. Op de tentoonstelling in het
Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg
zijn diverse schilderijen uit Mariannes
voormalige collectie voor het eerst in
Nederland te zien zijn. Ook is het portret geëxposeerd dat Wilhelmina van
Pruisen, moeder van prinses Marianne,
schilderde van de kleine Marianne in
de wieg.
n et oo
In de kleine tentoonstelling in Het Loo
staat de avontuurlijke reis centraal die
de prinses met een gevolg van twaalf
personen in 18 -1850 maakte naar
Egypte, het Heilige Land, Jordanië en
Syrië. Op de heenweg schonk zij op
Sicilië het leven aan haar buitenechtelijke zoon Johannes Willem, wiens
vader Johannes van Rossum als haar
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secretaris de reis meemaakte. Ook
de Zwolse predikant Ds G.H. van
Senden, die de baby op Sicilië doopte,
behoorde als geestelijk leidsman en
kenner van de Bijbelse wereld tot het
reisgezelschap. De kleine Johannes
werd trouwens niet oud, hij stierf op
pas 12-jarige leeftijd met Kerst 1861.
De kern van de tentoonstelling bestaat
uit een collectie van ruim honderd
souvenirs, die van de reis werden
meegebracht. Verder wordt aandacht
geschonken aan de jeugd van prinses
Marianne op Het Loo en haar huwelijk
met prins Albrecht van Pruisen.
wee publicaties
de thema’s van deze dubbelexpositie
wordt een boekje gepubliceerd onder
de titel ‘Prinses Marianne, kunstenaars, dominees en een pelgrimage’,
geschreven door Kees van der Leer en
conservator Marieke Spliethoff.
Bij uitgeverij Waanders verscheen in
mei j.l. bovendien het boek ‘Prinses
Marianne, een leven van liefde en
kunst’, geschreven door Kees van der
Leer en kunsthistorica Tiny de Liefde.
De toegangsprijs voor volwassenen
bedraagt in het Stadsmuseum 6 euro en
in Het Loo 10 euro. Meer informatie,
over o.m. openingstijden en bereikbaarheid, is te vinden op internet:
www.stadsmuseum-leidschendamvoorburg.nl en www.paleishetloo.nl

chte Dickens
Kerstsfeer op het
of van ouw
p zaterdag
december van
.00- 8. 0 hult de aagse
of van ouw zich weer volledig in kerstsfeer en herleven
de tijden van weleer.
Op de feeëriek verlichte, authentiek
17de eeuwse Hof kan de bezoeker,
onder het genot van warme en koude
kerst consumpties, luisteren naar de
kerstzang van een paar bekende koren.
Niet alleen het sprankelende en moderne
koor Ad Novum maar ook het prachtig
uitgedoste en gewaardeerde a capella
koor Octavia hebben hiervoor hun
optreden toegezegd. Op de Hof worden
op beperkte schaal ‘hofmade’ artikelen
(zoals inmaak uit eigen tuin) te koop
aangeboden. Aangezien de activiteit
buiten plaatsvindt is het raadzaam paraplu en/of winterkleding mee te nemen.
Entree: 3,50. De gehele opbrengst
komt ten goede aan het onderhoud van
de Hof van Wouw en haar Tuin der
Hesperiden. Op vertoon van uw vrijwilligerspas ontvangt u 1,00 korting op
de entreeprijs.
Ingang Hof van Wouw: Lange Beestenmarkt -85, Den Haag. Bereikbaar per
OV, o.a. tramlijn 2, 3 en 6. Parkeergarage onder meer in de tramtunnel
Prinsengracht/Brouwersgracht.

Alzheimer Café

Dinsdag
december heeft
het Alzheimer Café thema
‘ eheugen stoornissen bij
dementie’.
Kun je hier iets tegen doen Waarmee
dien je rekening te houden Deze en
andere vragen, met praktische tips, komen uitgebreid aan bod. De toegang is
gratis en het programma duurt ongeveer
twee uur.
Het Alzheimer Caf Den Haag is een
trefpunt voor mensen met dementie, hun
familie en andere belangstellenden. Het
is elke tweede dinsdag van de maand
geopend van 1 .30 uur (deur open om
1 .00 uur) tot 21.30 uur, in Het Nutshuis
aan de Riviervismarkt 5 (tegenover de
Grote Kerk).
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Elegant bankstel met een pullman binnenvering,
leverbaar in diverse afmetingen of als hoekbank. Er
is ook een bijpassende fauteuil leverbaar. Dit bankstel is leverbaar in elke gewenste stof of leder.

Als 3 + 2 zits
in getoonde stof

€ 3135

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

Dan is DeKringen iets voor jou!!
Een kring is een groep homo’s, lesbo’s of biseksuelen die eens per
maand samenkomt, bij een der leden thuis of voor een gezamenlijk uitje. Dit is de perfecte manier om anderen te ontmoeten.

Belangstelling?
Mail dan naar bakkerik@gmail.com
of bel Erik 070-3606451

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

v.a.

Zoek jij herkenning en gezelligheid?

Er zijn Kringen voor jongeren en ouderen,
voor mannen en vrouwen.

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

relaxfauteuils

Ben jij homo, lesbisch of bi?

470,-

Gezond slapen begint
met TEMPUR®

Gespecialiseerd in Relax- en
Sta-op fauteuils
Tevens een mooie collectie
eigentijds meubilair

Winkelcentrum Mariahoeve | 2592 CK Den Haag | tel 070 383 06 44 | www.buyszitcomfort.nl | maandag gesloten

k doe de De

ud- agenaar cadeau

Steeds meer lezers van buiten Den Haag e.o. lezen onze krant. Vaak laten ze hem opsturen door kennissen
of familie. Misschien wel door u Doe ze een plezier met de feestmaanden en geef ze voor , 0 per jaar
een abonnement cadeau. Heel 2011 en alle resterende nummers van dit jaar voor niks

e o

Gezond slapen door drukverlagende eigenschappen
TEMPUR® vormt zich exact naar de contouren van uw lichaam. De unieke drukverlagende
eigenschappen zorgen niet alleen voor een optimaal slaapcomfort, maar leveren ook een bijdrage aan
het verminderen van nek- en rugklachten, pijnlijke gewrichten en problemen met de bloedsomloop.
Wereldwijd wordt TEMPUR gebruikt en aanbevolen door meer dan 75.000 medisch specialisten.

e

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Uw TEMPUR® dealer in de regio

t

e

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:
Telefoon:
Betaling:  overmaking

Woonplaats:
E-mail:

 via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

o tb

04 ,

0

A en

SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL
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De zwarte panter, rans de Munck, was mijn grote held

en kee er st t er he e

een voor

rans de Munck, één van de beste keepers die ederland heeft gekend. eeuw van geboorte,
keeper van diverse clubs in binnen- en buitenland, roemrucht charmeur, filmster,
maal gekozen in het ederlands elftal en mijn jeugdidool. ijn bijnaam: ‘de zwarte panter’. ij dankte
deze bijnaam niet alleen aan zijn zwarte keeperstenue, maar ook aan zijn katachtige reacties.
Dit verhaal speelt zich af rond 1 58.
Ik was een blond verlegen jongetje
van twaalf jaar en zat in de zesde klas
van de lagere school. Een gewone
openbare school in een eenvoudige
Haagse arbeiderswijk. Met vriendjes
voetbalde ik bijna dagelijks voor
schooltijd. Gewoon op straat, want
veel auto’s reden er nog niet. Een garagedeur als doel en daar stond ik dan
meestal in en trachtte de kaalgetrapte
tennisbal la Frans de Munck tegen
te houden. Tot de bel ging en we naar
school moesten rennen om op tijd te
zijn voor de eerste les.
Soms trokken we op woensdagmiddag naar de speelweide in het
Zuiderpark, vlakbij het ADO-stadion.
Twee hoopjes jassen en je had een
doel. Ik stond vaak op doel, dat vond
ik de mooiste plek. De meeste jongens vonden doelpunten maken veel
leuker, maar ik keepte liever.
Keepen is een eenzame bezigheid. Je
kunt op niemand terugvallen. Als je
een fout maakt, is dat meestal fataal:
een doelpunt voor de tegenpartij.
Veldspelers maken ook fouten, maar
dan zijn er altijd nog tien andere spelers die jouw fout kunnen corrigeren.
Een keeper staat er helemaal alleen
voor, hij is een eenling. Ik ben enig
kind en gewend alleen te spelen en je
te vermaken. Misschien heeft dat iets
mee te maken met mijn passie voor
keepen en keepers.
Sierlijk zweven
Evenals een aantal klasgenoten had
ik een schrift waarin ik voetbalfoto’s
uit de krant plakte. Vooral keepers
natuurlijk, die sierlijk door hun doel
zweefden op weg naar de bal in een
uiterste poging deze uit de doelmond
te ranselen of te tikken met de vingertoppen. Thuis hadden we de Haagsche Courant en op maandagavond,
als mijn vader de krant uit had, ging
ik aan de slag met schaar en gluton.
Mijn grootouders van mijn moeders
kant lazen het Vrije Volk. Daar stonden altijd andere foto’s in dan in onze
krant. De maandageditie werd dan

ook speciaal voor mij bewaard. Niet
zoveel mensen waren geabonneerd
op het Vrije Volk, daarom had ik vaak
andere foto’s dan mijn vriendjes in
mijn schrift staan. Regelmatig zaten
we elkaars schriften te bekijken en
leverden we commentaar bij al of niet
geslaagde saves van onze favoriete
keepers.
Voetbalplaatjes
Het was ook de tijd van voetbalplaatjes sparen. Kauwgom met
kwartetspelkaartjes was veruit het
meest in trek. Op deze kaartjes
stonden karikaturen van alle bekende
voetballers afgebeeld, getekend door
Dik Bruynesteyn. In deze kaartjes
had een levendige ruilhandel plaats.
Esso heeft mooie elftalfoto’s op
A -formaat uitgegeven en ik herinner
me dat op de verpakking van een
rookworstmerk elftalfoto’s waren
afgedrukt. De kwaliteit van de foto’s
was echter minder dan die van de
rookworst. Nederland had in die tijd
een paar zeer goede keepers, zoals
Piet Kraak, Wim Landman en natuurlijk, hij stond boven aan mijn lijstje,
Frans de Munck. Die speelde op dat
moment bij DOS uit trecht.
Op een gegeven moment moest ADO
tegen DOS spelen voor de competitie.
Toen ik dat zag aangekondigd op een
raambiljet van een sigarenwinkel aan
de De La Reyweg, een winkel van
een oud-speler van ADO, dacht ik
meteen: daar moet ik heen, dit is misschien de enige kans om mijn idool
van dichtbij te zien.
Ik vroeg mijn ouders of ik daarheen
mocht. Normaal gingen we bijna
nooit op zondag naar het voetballen
kijken. Mijn vader speelde zelf op
zaterdagmiddag, dus was ik bijna
elke week wel ergens te vinden op
een voetbalveld in of in de buurt van
Den Haag. Mijn vader werkte de hele
week bij de PTT als telefoonmonteur,
in die tijd ook nog op zaterdagochtend, en de zondag was de dag dat
hij thuis was bij vrouw en kind.
We gingen meestal met z’n drieën

wandelen of fietsen, afhankelijk van
het weer en het jaargetijde. Ik heb in
die tijd heel wat afgelopen en veel
van Den Haag gezien. Geld voor de
tram of bus was er nauwelijks, laat
staan voor de trein. ’s Zondags naar
het voetballen gaan deden we bij
uitzondering, ook dat kostte geld. Een
enkele keer ging ik met mijn vader
naar ADO of Holland Sport als ze
tegen Feijenoord of Ajax speelden.
Dan zagen we de grote sterren ook
eens in het echt, televisie hadden wij
niet in die tijd.
Tot mijn grote blijdschap vonden
mijn ouders het goed dat ik ging,
maar ik moest dan wel alleen gaan.
Geen probleem voor een twaalfjarige liefhebber. Voor Frans
de Munck had ik alles over. Bij
de sigarenwinkel kocht ik in de
voorverkoop een jongenskaartje,
een staanplaats vlak achter het
doel, dat kostte n of twee
kwartjes. Heel goedkoop en alleen
bestemd voor kinderen. En nu maar
aftellen tot die ene zondag.
Drommen supporters
Op die bewuste dag was ik al vroeg
wakker na matig te hebben geslapen,
zo opgewonden was ik. Ik keek naar
buiten: donker weer en een beetje
motregen. Voor een beetje supporter
geen probleem natuurlijk. Tegen
tweeën ging ik op pad. Regenjas
en laarzen aan, het kaartje goed
opgeborgen in mijn jaszak. Ik liep de
Beeklaan af richting Loosduinseweg
en vervolgens de hele De La Reyweg
af tot aan de brug bij het Zuiderpark.
Hoe dichter je bij het Zuiderpark
kwam, hoe drukker het werd. Voornamelijk mannen, de meesten met
lange jas en hoed, liepen al of niet
keuvelend richting het stadion.
Vanaf de Hoefkade voegde een
tweede stroom supporters zich erbij.
Een aantal mannen liep verscholen
onder een zwarte paraplu. De schare
supporters liep over de brug het
Zuiderpark in naar het stadion langs
de hoge pilaren met de grote beelden

De

arte a ter ee la e kata t e vlu t ee o e t va el a e s oo e ! k a
voor et eerst leve e l ve a t e t e s D D
et er

erop bij de ingang van het park. Deze
twee enorme bronzen beelden van
Corinne Franzen-Heslenfeld (1 03-1 8 )
markeren sinds 1 5
de hoofdingang van
het park. Ze stellen
een fakkeldragende
man (de overwinning)
en een vrouw met een vogel in de
hand (de snelheid) voor.
Achter het doel
Hier en daar stonden mannen het
programmablad voor de wedstrijd
van die middag te verkopen: De
sportgids Met de opstelling der beide
elftallen
Ik liep in een drom mensen het
stadion binnen en zocht mijn plekje
achter het doel. Het was niet zo druk
en het motregende nog steeds. Tegen
half drie kwamen de spelers het veld
op. Mijn idool uiteraard in het zwart,
elastiekje in het haar. De zwarte
lokken, waar de vrouwen massaal
op vielen, als we de kranten moesten
geloven, mochten hem natuurlijk
niet hinderen bij het verdedigen
van zijn doel. De eerste helft stond
De Munck aan de overkant van het
veld in het andere doel. Moeilijk te
zien vanwege de afstand, maar ook
vanwege de regen op mijn brilletje,
dat ik regelmatig moest afdrogen. Na
de rust zou hij aan mijn kant in het
doel staan en zou ik een beter zicht
hebben op mijn idool. Halverwege de

e

wedstrijd stond DOS met 1-0 voor.
Nadat de scheidsrechter had ge oten
voor de rust, stond ik in de druilerige
regen te wachten op de tweede helft.
Geld om iets te eten of te drinken te
kopen had ik niet. Ook van een beetje
motregen werd je op den duur erg
nat. Je moest er wat voor over hebben om je grote idool van dichtbij te
kunnen bewonderen.
Mooie eindstand
Na de pauze kwam De Munck in het
doel vlak voor mijn neus te staan.
Als hij een bal ophaalde achter zijn
doel, kon ik hem bijna aanraken. Ik
was helemaal euforisch bij het zien
van de atletische doelman die zijn
doel bekwaam verdedigde, totdat hij
uiteindelijk door een hakballetje van
Carol Schuurman werd verschalkt:
1-1. Een mooie eindstand. Het had
ook andersom kunnen zijn, zou Jules
Deelder gezegd kunnen hebben.
Kletsnat van de regen, maar opgetogen en voldaan, kwam ik thuis. Eerst
droge kleren aan en dan eerst lekker
warm worden bij de kachel en luisteren naar de radio naar de uitslagen
van de andere wedstrijden. Vervolgens vertelde ik opgewonden mijn
verhaal aan mijn vader en moeder.
Helaas stond er de volgende dag geen
foto in de krant van mijn grote held:
de zwarte panter.

Herman Kerste

her sann@ ggo.nl

Ict-studenten van Studentaanhuis.nl helpen u bij veilig internetten
De computer wordt voor steeds meer
dingen gebruikt: van informatie zoeken en
aankopen doen tot het gebruik van sociale
netwerken. Hierbij geeft u regelmatig uw
persoonlijke gegevens vrij waardoor de
kans op misbruik ontstaat. De Ict-studenten van Studentaanhuis.nl helpen u thuis
bij het nemen van maatregelen, zodat u
veilig kunt internetten.
Er bestaan verschillende maatregelen die de
risico’s van het internet sterk verkleinen. Zo
kunt u bijvoorbeeld een virusscanner op uw
computer installeren om uw computer vrij te
houden van virussen. Doordat de techniek
zich snel ontwikkelt is het belangrijk uw
computerprogramma’s en virusscanner auto-

matisch te updaten zodat deze altijd op de
hoogte zijn van de meest actuele virussen.
Naast een virusscanner is het belangrijk antispyware op uw computer te installeren, zodat
uw computer vrij blijft van reclame. Tot slot
kunt u er voor zorgen dat uw beveiliging
goed is ingesteld en altijd aan staat zodat u
veilig kunt internetten.

Samen met de student
De Ict-studenten van Studentaanhuis.nl kunnen u thuis helpen bij het instellen van uw
automatische updates en beveiliging, kunnen
zij virusscanners en anti-spyware installeren
en u informeren over veilig internetten. Ook
lossen de studenten digitale problemen op,
zoals e-mailproblemen, het instellen van een

(draadloos) netwerk of het aansluiten van
digitale televisie. Daarnaast geven de studenten privéles op uw eigen computer aan de
hand van uw eigen vragen of wensen.

Studentaanhuis.nl is op werkdagen
van 10 tot 17 uur bereikbaar via:

0900 – 200 12 12

(50cpm)

Tarieven:
Lidmaatschap 1e jaar € 9,Voorfietskosten € 9,Tarief € 9,- per half uur
Voor meer informatie kijkt u op:

www.studentaanhuis.nl

Sander heeft samen met mevrouw Hennequin
automatische updates ingesteld en
een virusscanner en anti-spyware
geïnstalleerd.

Met de volgende tekst en ongeveer volgens de volgende opmaak:
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Te koop gevraagd door verzamelaar:

Indonesische schilderijen
en foto’s van 1860 – 1960
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Den aag
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J.J. van Vliet
Rietgors 108
2811 AX Reeuwijk

Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Jan van Vliet is te bereiken op 0182-393492

Doenwatwenietkunnenlaten!
Humanitasiseenlandelijkeverenigingvoormaatschappelijkedienstverleningensamenlevingsopbouw,ophumanistischegrondslag.DeafdelingHaaglandvanHumanitasgeeft
mensendiedattijdelijknodighebbeneensteuntjeinderug.
DankzijdevrijwilligersvanHaaglandkunnenzijdetoekomst
metmeervertrouwentegemoetzien.
Hetgaatbijonzeafdelingom:gezinnenmetjongekinderen,
dieproblemenmetdeopvoedinghebben,ex-gedetineerdendie
weereenplaatsjeinonzesamenlevingproberenteverdienen,
jongerendieeenmaatjekunnengebruiken,ontmoetenen
samenwerkenineenBuurtkamerenmensenondersteunen
tijdenseenrouwproces.Wijwillenditgoeddoenenhebben
vrijwilligersnodigdiezichhiervoorwilleninzettenenmensen
dieditsoortondersteuningkunnenenwillengebruiken.Samen
zijnwijsterkerdanwedenken.Laatietsvanuhoren!

070-3584284www.humanitashaagland.nl

Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

Met vriendelijke groet,
Jack Bos

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

I

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL

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

S T A R D U S T T H E A T R E B . V. P R E S E N T E E R T

wanen dansen in
magische muzikale
sprookjeswereld
Van donderdag t/m zondag 12 december zal
men in het World Forum Theater Den Haag de
grote speelserie kunnen beleven van Het Grootste
Zwanenmeer ter Wereld. Het befaamde Tsjaikovsky Perm Ballet, na het Bolshoi en het Mariinsky
Kirov Ballet, het derde balletgezelschap van
Rusland, zal dit meest geliefde ballet ter wereld
uitvoeren. In totaal werken er 150 dansers, danseressen en musici mee aan deze megaproductie.

opsolisten
Nog nooit zag men naast topsolisten als Natalie
Makarova en het normaal toch al grote ensemble,
achtenveertig zwanen op het toneel in actie in die
magische sprookjeswereld, die de componist met
zijn muziek weet op te roepen. Het zorgt voor
oogverblindende, ontroerend mooie beelden en
taferelen, die voor altijd op het netvlies gebrand
zullen blijven. Het Grootste Zwanenmeer ter
Wereld wordt begeleid door het eigen zestig man
tellende Tsjaikovsky Symfonie Orkest.
Meer info vindt u op www.stardusttheatre.com
.

Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht.
HET GROOTSTE
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 9.0.819 / Virusdatabase: 271.1.1/2867 - datum van uitgifte: 05/11/10 08:26:00
®

DE RUSSISCHE DANSSENSATIE

ZWANENMEER
TER WERELD

‘Met meer zwanen
dan u kunt tellen!’
TSJAIKOVSKY PERM BALLET
& GROOT SYMFONIE ORKEST

150 Medewerkers

‘Triomf! Theatrale Magie!’
- THE NEW YORK TIMES

‘Dit is het Zwanenmeer zoals
het moet zijn maar zoals
je het zelden ziet’

★★★★★ - THE FINANCIAL TIMES LONDON

WORLD FORUM THEATER
DEN HAAG
9 T/M 12 DECEMBER
SEE 0900-33
OF

11 333

(€ 0,45 P.M.
10- 22 UUR)

WWW.SEETICKETS.NL

DE NATIONALE THEATERKASSA
0900-9203 (€ 0,45 P.M.) WWW.NTK.NL
VVV/HAAGS UIT BURO
HOFWEG 1, 2511 AA DEN HAAG
MA T/M VR 09.30 - 18.00 U
ZA 09.30 - 17.00 U • ZO 11.00 - 17.00 U
WWW.STARDUSTTHEATRE.COM
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igenlijk de ‘Kezenpoort’, maar dat had te vleselijke reminiscenties

e oort n r het
voor oed es oten

teurtonee

Den aag kende in de vorige eeuw meer dan 0 amateurtoneelgroepen. un prestaties lagen
op diverse niveaus en hun voorstellingen vonden plaats in zalen verspreid over de hele stad.
Soms in offici le theaters zoals Diligentia, het ebouw voor K en , de Koninklijke Schouwburg,
maar ook in zalen van cafés, soci teiten, kerken, wijkgebouwen en dergelijke.
Wat ontbrak aan die bonte verscheidenheid waar amateurs hun
voorstellingen gaven was een eigen
home. Dat kwam er eindelijk in
1 85, toen aan de Paviljoensgracht
18 twee pakhuizen konden worden
gehuurd. Daarin werd een theaterzaal
gerealiseerd met een foyer, een bar
en twee kleedkamers. Tevens een
decor- en opslagplaats. Op de eerste
verdieping kwam kantoor- en vergaderruimte. Daarboven waren nog
twee repetitieruimten. Met andere
woorden een volledig centrum voor
het amateurtoneel. Het vestzaktheater
met plaats voor 75 bezoekers werd
geopend op 31 maart 1 85 door de
toenmalige wethouder van cultuur
Guido Halleen. De naam De Poort
werd ontleend aan de Kezenpoort, die
hier heeft gestaan in de Patriottentijd
(eind 18de eeuw), toen de Paviljoensgracht nog een water was en hier tol
betaald moest worden. Vanwege de
nabijheid van de rosse buurt vond
men de oorspronkelijke naam niet
gepast, dus werd het doodeenvoudig
de Poort.

omdat het er knus en gezellig was en
men elkaar echt kon ontmoeten. Het
was voor veel toneelliefhebbers een
warme sociëteit. Men kwam extra
vroeg naar de foyer om er onder de
koffie te kletsen met andere geïnteresseerden. Na de voorstelling was er
altijd een gezellige nazit aan en om
de bar, die tot diep in de nacht kon
voortduren.
Zelf heb ik er ook vele malen op de
planken gestaan en uiteraard heb ik
er veel voorstellingen als bezoeker
en recensent bijgewoond. Heel apart
waren de Open Podia die ik mocht
organiseren. Iedereen die eens op
de planken wilde was welkom. Het
aanbod was dan ook zeer gevarieerd:
van kinderballet tot stijldansen, van
poppenspelers tot hele eenakters, van
zingende zagen tot complete muziekuitvoeringen.
De presentatie werd vaak verzorgd
door bekenden uit de amateurwereld. Zelf presenteerde ik ook. We
konden en wilden ook eigenlijk
niet vooraf selecteren en moesten
maar afwachten wat er gebracht
zou worden. Daardoor gebeurden er
soms malle dingen. Zo herinner ik
mij een conferencier die gedurende
zijn hele optreden niet van zijn gulp
kon afblijven. De zenuwen speelden
hem blijkbaar parten . Een ander
was z zouteloos dat hij door de zaal
met boegeroep van het podium werd

arme soci teit
Tot aan de sluiting in 2002 was de
Poort een levendig en druk bezocht
theater waar talloze voorstellingen
hebben plaats gevonden en waar vele
Hagenaars ( spelers en bezoekers)
dierbare herinneringen aan hebben,

gejaagd. Anderen hielden zich niet
aan de afgesproken tijd en wisten
van geen ophouden. Niet leuk voor
de nerveuze wachtenden achter de
coulissen. Dan trok ik het gordijn
maar dicht.
Kweekvijver
Gelukkig waren er ook verrassende
optredens, zoals van een getalenteerde harpiste, goed klinkende
koortjes, leuke mime acts enz. Al
met al een interessant experiment en
een kweekvijver van amateurtalent.
Hoogtepunten in het bestaan van
De Poort werden gevormd door de
Centrale Voorstellingen. Dit hield in
dat een beroepsregisseur met spelers
uit diverse groepen een productie realiseerde als een visitekaartje van het
Haags Amateurtoneel. Ik herinner mij
de voorstelling in mei 1 8 onder de
bezielende leiding van Albert Maurits, toen als spelpedagoog verbonden
aan de Haagse Comedie.
Bloedhete dagen
Het waren de bloedhete dagen in mei
van dat jaar. Omdat de voorstelling
van ‘As you like it’ van Shakespeare
groot bezet was , moesten we met
zijn dertigen verblijven in de te kleine
kleedkamers. Zolang we niet ‘op’
hoefden bivakkeerden we daar zo
schaars gekleed als maar mogelijk
was.
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Daarnaast was er om de twee jaar
een zogenaamd Hamatofest. Dit
betekende een wedstrijd tussen amateurtoneelgroepen die een eenakter
naar eigen keuze opvoerden. Het hele
gebeuren duurde vier avonden. Het
was een uitgelezen mogelijkheid voor
groepen om eens van het geijkte
repertoire voor hun eigen publiek af
te wijken. Zo had ik zelf als regisseur
een voorkeur voor experimenteel en
absurdistisch toneel. Verder heb ik
vanuit de zaal veel voorstellingen
gezien die ik recenseerde voor ons
toneelblad Haghespel. Kortom, de
Poort nam een centrale en eigenlijk
onmisbare plaats in in de Haagse
amateurwereld.
an ilst
De grote animator van het geheel was
Jan Wilst die zich met Mick Voerman
met hart en ziel heeft ingezet voor
een goed verloop van het centrum.
Hij regelde niet alleen de voorstellingen, maar ook repetities, vergaderingen en cursussen op theatergebied.
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Als een spin in het web hield hij alles
in de gaten en je kon altijd bij hem
terecht. Totdat hij in 1 met Mick,
zijn echtgenote, naar het buitenland
vertrok. Met zijn vertrek was volgens
mij de geest uit de Poort verdwenen.
Het theater bleef nog open tot 2002.
Toen liep het huurcontract af en sloot
de Poort voorgoed. Het Haags Centrum voor Amateurtoneel verhuisde
naar het gebouw van de voormalige
centrale bibliotheek aan de Bilderdijkstraat. Maar dat haalde het
niet bij het gezellige en vertrouwde
gebouw aan de Paviljoensgracht.
Het betekende in wezen het einde
van het eigen tehuis voor het Haags
Amateurtoneel. Je hoort daar dan ook
tegenwoordig praktisch niets meer
over, terwijl er vroeger recensies
verschenen in vier Haagse kranten.
Voorgoed voorbij.

Barend Jan Donker
l nden @ lane .nl

In oedels

oningontruiming

www.woningontruiming.nl

UW HAARDEN SPECIALIST

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

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

vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-55160
kijk op onze site voor de openingstijden

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

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

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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75 jaar De Volharding uitvaartzorg. Koos Havelaar, o.m. bestuurslid van de
Stichting Haags Industrieel Erfgoed, hield er op 15 november in gebouw Concordia aan het Hoge Zand, een lezing over voor de leden. Hierbij een verkorte
versie van zijn verhaal, dat hij begon met een bericht uit de krant Het Vaderland, waarin werd gemeld dat de ledenvergadering van De Volharding op zaterdag 9 februari 1935 in het Volksgebouw aan de Prinsegracht had besloten tot
de oprichting van de Coöp Vereeniging voor Lijkbezorging.
Naar Amsterdams voorbeeld vermeldt
het artikel en na herhaalde verzoeken vanuit
de Volhardingkring . Een aanleiding was het
‘onverkwikkelijke schouwspel’ van de ‘kibbelende co peratietjes’ die zich bezighielden met
het verzorgen van begrafenissen en die elkaar
kennelijk op onwaardige manier probeerden te
beconcurreren.
Het Amsterdamse voorbeeld stond voor: het
wegdoen van alle praal van de lijkbezorging
en terugkeer tot eenvoud, waartoe ook behoort
bezorging tegen den kostenden prijs .
In welke tijd ontstond deze nieuwe Volharding
afdeling Het krantenbericht van de oprichting
nodigt uit om wat rond te kijken in het Den
Haag van 1 35. Al bladerend door de kranten
belandt je via het buitenlandse en binnenlandse
nieuws vanzelf bij het Haagse. Het zijn zo van
die typisch Haagse dingen die je dan treffen.
Zo speelt op dat moment de verplaatsing van de
warenmarkt aan de Prinsegracht. Al in 1 32 had
men besloten i.v.m. verkeersdrukte dat de markt

verplaats moest worden. Na het afvallen van de
opties Veenkade en Oranjeplein wordt in 1 38
uiteindelijk gekozen voor de Herman Costerstraat
gekozen als nieuwe plek. In eerste instantie
was dit de minst geliefde locatie. Zeker voor de
marktkooplui, die spraken er schande van, een
verbanning naar Nova Zembla vonden ze het.
Geen koper zou naar deze plek aan het uiteinde
van de stad komen. Het liep wel los weten we nu,
want tot op de dag van vandaag wordt daar de
grootste warenmarkt van ons land gehouden.
Postvliegers
Nog een bericht uit de krant van 1 35, dat typisch is voor de jaren ‘30. Nauwkeurig werd met
een staatje, dat meerdere keren per week in de
krant stond, het routeschema van de postvliegtuigen, die op Indië en retour vlogen bijgehouden.
De nationale trots, de KLM en haar vliegers,
zorgden voor sensatie met de luchtverbinding
met Indië. Record op record werd geboekt in de
snelheid van overbrugging van het moederland

ord n ook 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
Ik maak gebruik van deze ledenwerfactie en meld mij aan als lid van
de vereniging en maak gebruik van de korting
Naam

De vol

a e s er e t ee e a s eko t voor

met de kolonie. Rond die tijd deed men er nog
5 dagen over. De tocht van vliegtuigen als de
Pelikaan, maar ook de Haagse Pander Postjager.
De overtochten werden via de krant maar ook
via de radio nauwlettend gevolgd. Grote scharen
mensen wachtten de vliegtuigen op bij hun terugkeer op Schiphol. In de jaren ’30 begint er een
regelmatige luchtdienst met Indië, n keer per
week. Naast een klein aantal passagiers draaide
het vooral om de post die mee ging. De PTT was
dan ook de grote financier achter dit kunststukje
van nationale trots. De KLM vaarde er wel bij.
Nog prominenter zijn de berichten over de crisis
en de dagelijkse gevolgen voor de Haagse bevolking in die tijd. Eind januari 1 35 wordt een
nieuwe collecte aangekondigd van het Haagsch
Crisis Comit - opgericht in 1 31 - 2 februari
is de grote offerdag Het geld kwam ten goede
aan fondsen die bestemd waren voor crisisslachtoffers, zoals het zo plastisch wordt genoemd,
particulieren, kleine zelfstandigen, middenstanders. Dus het was niet bestemd voor aanvullende
steun aan reeds ondersteunde werklozen. Tussen
oktober en half januari van dat jaar werden maar
liefst 3.700 aanvragen door het comit behandeld
en werd ruim f 250,- gulden per week hieraan
besteedt. In totaal werd ruim f 1 .000 in geld en
nog eens ruim f 17.000 in natura besteed aan
steun.
conomische crisis
De crisis had hard toegeslagen onder de Haagse
Bevolking. Begin jaren dertig waren rond 20.000
Haagse gezinnen afhankelijk van ondersteuning
van het burgerlijk armenbestuur of de dienst
maatschappelijk hulpbetoon. Dat kwam ongeveer
neer op zo’n 35.000 personen en dat zou nog
verder oplopen, op een totale bevolking van rond
de 500.000, rond de 8 procent. Dat waren dan
‘slechts’ de ‘armlastigen’ en ongeorganiseerde
werklozen. Dus de meest tragische gevallen.
De werkloosheid was hoog in de jaren 30, in
1 3 waren het 22.000 mensen en het nam
mondjesmaat af, met name in de bouwnijverheid was het slecht gesteld. De lonen vertoonden
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een dalende lijn. Ook het aantal faillissementen
van bedrijven liep snel op. De werkgelegenheid
kreeg een inke duw. De Haagse economie was
toen nog voor een groot deel afhankelijk van
industriële bedrijven, een derde van beroepsbevolking was werkzaam in de industrie en de
hiermee in verbinding staande sector, verkeer en
handel ook nog eens een derde. De rest waren
vrije beroepen, diensten met name huishoudelijke diensten ruim 10 procent samenhangend
met de Haagse bevolkingssamenstelling van veel
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gegoede burgerij. Daarnaast is er het opkomend
verschijnsel van dienstverlening met name
van overheid en ook nationale bedrijven, bijv.
verzekeringen, oliemaatschappijen, die met het
hoofdkantoren in de stad waren gevestigd. Deze
sector zou de werkgelegenheid in Den Haag
vooral na de Tweede wereldoorlog sterk gaan
bepalen en het aandeel van de industrie sterk zou
dan sterk teruglopen.
erkverschaffingsprojecten
Economische situatie was in de jaren ‘30 in Den
Haag dus kritiek. De crisis was goed merkbaar,
met een groot aantal werklozen, die regelmatig
de straat op gingen om te demonstreren, zoals in
1 35 in de Constant Rebecquestraat, tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Werkverschaffingsprojecten zoals de aanleg van het Zuiderpark en
het graven van de havens van de Binckhorsthaven boden toch maar weinig soelaas. Het bleven
toch vrij marginale projecten wat werkgelegenheid betreft.

Co peratieconcept
In de crisisjaren ontstaat dan de nieuwe afdeling
van De Volharding. Belangrijkste drijfveer was
het kostenaspect, dat toen met name voor arbeiders zo goed voelbaar was. De Volharding had
juist met deze bevolkingsgroep een sterke band.
Er was een sterke relatie met de 1 de eeuwse
industriestad Den Haag. In het laatste kwart van
die eeuw was 0 procent van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid. Grote fabrieken
als de ijzergieterijen Enthoven en de Prins van
Oranje, meubelfabrieken als Horrix, Mutters en
Pander, rijtuigfabrieken bepaalden het beeld. De
arbeidsomstandigheden slecht waren, lange werkdagen en ongezonde werkomgeving waren aan
de orde van de dag. De arbeidersbeweging vond
hier ter stede dan ook een goede voedingsbodem.
Het is niet voor niets dat het vijfde congres van
de Internationale in 1872 Den Haag aan deed.
Hierbij was ook Karl Marx aanwezig.
Deze ontwikkeling bleef niet zonder gevolg. Het
zette - de sociale kwestie zoals men dat toen
aanduidde - op de agenda. Ook de politieke
organisatie met socialistische inslag kwam van de
grond. In 1878 werd in Amsterdam de SociaalDemocratisch Vereeniging opgericht. Deze kreeg
in Den Haag snel een afdeling die onder de bezielende leiding stond van Domela Nieuwenhuis, die
kort daarvoor nog dominee was in de Lutherse
kerk in de stad. In 1882 sloten de plaatselijke
verenigingen zich aaneen tot de Sociaal-Democratische Bond.
Vanuit de Haagse sociaal-democratische vereniging komen we dan bij de vorming van de
co peratie De Volharding. Bestuursleden uit de
sociaal-democratische vereniging komen we ook
weer tegen bij de oprichting van de Volharding in
1880. Doel van de co peratie was: de verdediging van de economische belangen van de leden
of anders geformuleerd: de co peratie was een
bedrijfsvorm die geen winst nastreefde maar de
nadelige gevolgen van de bestaande economische
orde probeerde te corrigeren.
Het begon klein met een bakkerij in de Paulus
Potterstraat, in de nog nieuwe Schilderswijk,
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met een klein kapitaaltje van net 235 gulden.
Binnen 6 weken werd het eerste brood geleverd
door de Volksbroodbakkerij aan de eerste 183
leden van de coop. De co peratie De Volharding
was daarmee geboren. Overigens mede gesteund
door Domela Nieuwenhuis, die zelf geen lid kon
worden als burgerman.
De bakkerij werd een groot succes Zo zelfs dat
in 1883 een nieuwe bakkerij aan de Koninginnestraat werd betrokken. In die begin jaren
komen - dankzij het succes van de co peratie allerlei andere initiatieven tot stand er komt een:
- een ondersteuningsfonds bij ziekte
- een spaarkas voor erwten en bonen, het volksvoedsel in die tijd
- een reglement voor uitkering bij overlijden,
na een jaar lid te zijn van De Volharding - aan
weduwe en wezen uitgekeerd.

De rote a tka er va De ol ar

Gestaag groeit het aantal leden van de co perastie tot 3.000 rond 1888. Er wordt dan ook al
dividend uitgekeerd aanvankelijk in de vorm van
penningen, die bij de eigen Volharding diende te
worden verzilverd. Later wordt dat gewoon in
contant geld uitgekeerd. In 18 1 volgt een voorstel om een eigen sigarenmagazijn op te richten
in 18 3 wordt de oprichting van een ziekenfonds
feit, zorgverzekeraar Azivo.
Een belangrijke stap werd in 18 6 gezet met de
oprichting van een kruideniersafdeling. Er werd
een winkelpand gehuurd aan de Nieuwstraat
en het eerste jaar behaalde men al een knappe
omzet van f 100.000. Men besloot daarop enkele
filialen te openen onder meer aan de Vaillantlaan,

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

Adres
Postcode en plaats
Of u geeft u op via het internet:
info@devolhardinguitvaartzorg.nl
Het wagenpark bestond uit acht-cylinder Buicks als volgwagens en 2 nieuwe Studebakers lijkwagens. De laatste vormden een knappe investering, ze kostten maar liefst 8.000 gulden per stuk.

Regentesselaan en Jacob Catsstraat.
De bakkerij was intussen al weer uit zijn behuizing gegroeid. Er werd besloten en een eigen en
moderne bakkerij te bouwen aan de Delftselaan,
die in 1 0 gereed kwam en kon wedijveren met
de andere grote broodbakkerijen van Lensvelt Nicola en Hus. De nieuwe bakkerij aan de Delftselaan met uitrijdende wagens. Enkele zondagen na
de ingebruikname konden de leden hun bakkerij
komen bewonderen.
Ook het ziekenfonds groeide gestaag en had rond
de eeuwwisseling al ruim 1 .000 leden en was
daarmee het grootste in Den Haag. In 1 06 waren
het er al 26.000. Voor de eigen specialisten, die
men toen al bij het ziekenfonds had, werd een
eigen polikliniek gebouwd aan de Gedempte
Burgwal, de locatie waar in 1 3 ook het eigen
ziekenhuis verrees. Het gebouw staat er nu nog.
ét ebouw
E n van de hoogtepunten moet natuurlijk ook de
bouw van het hoofdkwartier van de Volharding
zijn geweest aan de Grote Markt. Een zeer modern gebouw in de trant van het Nieuwe Bouwen
/ functionalisme de vooruitstrevende architectuurstroming in de jaren 20 en 30 in Nederland.
Een ontwerp van de architect Jan Buijs met collega L rsen. Op 13 december 1 28 werd de co p.
Burcht geopend en dat ging niet ongemerkt.
’s Avonds om zeven uur vertrokken 8 muziekkorpsen van diverse pleinen in de stad en in de
stoet reden 50 verlichte Volharding broodwagens
mee en twee praalwagens. Bij de Grote Markt
aangekomen zette het koor ‘de stem des Volks’
met liederen in..
Als reclameobject was dit gebouw zijn tijd ver
vooruit. De lichtbakken aan de gevels brachten
de laatste aanbiedingen en mededelingen van de
co peratie voor heel Den Haag in beeld.
Roerige jaren volgden met interne twisten,
maar ondanks deze ontwikkelingen kwamen er
toch weer nieuwe zaken tot stand. Zo werd in
1 32 het idee gelanceerd om een eigen afdeling
Lijkbezorging uitvaartverzorging zoals we dat
tegenwoordig zeggen op te gaan zetten. Juist
in de crisistijd betekende een sterfgeval in een
arbeidersgezin een regelrechte financiële ramp.
Veel spaargeld ging hiermee verloren doordat
particuliere begrafenisondernemers mensen in
de verleiding brachten om een dure begrafenis
te kiezen. De kosten werden opgedreven door
allerlei extra’s die werden aangeboden. Binnen
de Volharding was men het er over eens dat een
stoffelijk overschot van de mens geen voorwerp
mag zijn van winstbejag, noch de uitvaart een object van welstandsvertoon . Dit zou het uitgangspunt gaan worden van de nieuw op te richten
afdeling. Kort samengevat was de doelstelling:
standaardtarief en uniforme uitvoering zonder
klasse . Standaardtarief was 100 gulden.
De lijkbezorging
En dan die gedenkwaardige zaterdag in februari
1 35 waar ik mee begon, ik roep hem weer even
in herinnering. Het bestuur van De Volharding
maakt bekend dat vanaf maandag 11 februari er
een nieuwe afdeling is voor de ‘lijkbezorging’.
Na de vergadering was er gelegenheid voor de
leden om het nieuwe wagenpark van de uitvaartverzorgers te bezichtigen. Hiervoor waren de
auto’s opgesteld in de tuin van het Volksgebouw
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aan de Prinsegracht.
Het wagenpark bestond uit acht-cylinder
Buicks als volgwagens en 2 studebakers lijkwagens. De volgwagens waren tweedehands
gekocht voor f 500 per stuk en de lijkwagens
wel nieuw voor maar liefst f 8.000 per stuk.
Het personeel van de nieuwe afdeling stond
keurig in uniform en in het gelid erbij opgesteld.
Na het bekijken van de ‘vloot’ kon men het pand
Prinsegracht 3 bekijken waar de leiding van het
nieuwe bedrijf werd ondergebracht. In dit pand
waren naast het kantoor, twee chapelles ardentes
kamers waar de nabestaanden op gepaste wijze
hun overledene konden opbaren er is een aula
voor 0 personen en in het souterrain is een eigen
kistenmakerij ondergebracht. Niet helemaal ideaal dit laatste, want het pand was erg gehorig.
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Kistenmakerij
Daar had men wat opgevonden: bij een uitvaartplechtigheid drukte een bediende op een belletje
en dan moesten de timmerlieden hun werkzaamheden stoppen in het souterrain, zodat de uitvaart
in gepaste rust kon verlopen.
Het personeelsbestand bestond in 1 35 uit: 16
dragers, chauffeurs, een bedrijfsleider, een
boekhouder, twee meisjes voor de administratie
en drie mensen voor de kistenmakerij.
Het was, ondanks een succesvolle start, toch
wel iets te grootschalig opgezet. Dat zou weldra
blijken en de helft van het aantal dragers werd
ontslagen en na een aantal jaren werd het wagenpark afgestoten en maakte men gebruik van de
diensten van de firma Van der Lans. De bekende
Haagse firma die zowel rouw- als trouwauto’s en
rijtuigen verhuurde.
In 1 38 verzorgde De Volharding al ruim 11 procent van alle Haagse uitvaarten en na de oorlog
zou dat verder oplopen tot 25 procent in de jaren
‘50 en daarmee was De Volharding n van de
grootste uitvaartverzorgers van de stad.

Koos Havelaar

k ha elaar@he ne .nl
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Huis-Selectie
Douchekruk met draaizitting

ormaal

Nu

69

omfortabel douchen met de e
douchekruk. e kruk heeft af
neembare oten is ua hoogte
in inter allen erstelbaar an
cm tot
cm en heeft een achte
blau e draai itting elke ast te
etten is. e kruk staat ste ig o
ier grij e rubberen do en heeft
een diameter an
cm en eegt
kg. et ma imale gebruikers
ge icht is
kg.

90

Uw voordeel

€ 15,-

DVD van Sjaak Bral.
ofﬁehuis de Ooie aar ertelt het
erhaal an t ee aagse broers rani
en e ri. e
n laat je lachen de
ander laat je denken. e eggen hun
bestaan o de kermis aar el om de
erfenis an ader o te halen. ie ligt
erborgen in ijn kofﬁehuis. Maar het
kofﬁehuis blijkt een doos an andora te ijn.
e meest reemde be oekers an het kofﬁehuis
komen tot le en. e aagse humor drui t an
de muren....maar dan neemt het erhaal een
on er achte ending. e erfenis is niet at e
dachten maar el at het ou moeten ijn.

ormaal

Nu

De onstant ebecquestraat 102 - Den Haag
Tel. 070-3117280 - www.baderie.nl

15 00
van der Valk

Fold-N-Roll
Multifunctionele gemakskrat o
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‘De mensen in het land’, roept de politicus.
Alsof de politicus zelf niet bij het land hoort.
(Dat klopt. Hij bewoont een ander land. Een eiland).
De mensen in dat land zijn boos.
Een vage woede welt op in hun hart.
Onvrede. Onrust. Onmacht.

Sjaak Bral schrijft zijn columns indachtig de woorden van
W. F. Hermans: ‘Een goed columnist laat geen vijand in leven.’
Uw voordeel € 5,Zijn teksten zijn rauw, regelrecht en even vilein als hilarisch.
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anger leven, meer te besteden en minder roken
et is maar dat u het weet eeft u in goede gezondheid de 5 jaar gehaald, dan heeft u gemiddeld genomen langer te leven indien u hoog opgeleid bent dan iemand die ‘slechts’ basisonderwijs heeft genoten. Mannen hebben in dit geval in theorie dan nog een levensverwachting van ,5 jaar. Met alleen basisonderwijs is dat gemiddeld ruim vier jaar minder. oger
opgeleide vrouwen hbo en universiteit leven na hun 5ste zelfs nog gemiddeld
,8 jaar. De
verschillen komen vooral door een andere manier van leven en werken.
Het bovenstaande blijkt uit een studie
van het CBS naar de welvaart en het
welzijn van de Nederlandse burgers.
Ook in tijden van economische teruggang blijken de meeste Nederlanders
tevreden over veel aspecten die de kwaliteit van leven bepalen. Daarbij gaat
het om hun woning, hun leefomgeving,
hun sociale contacten en de omstandigheden op het werk. Bij dit alles scoren
hoogopgeleiden aanzienlijk gunstiger
dan laagopgeleiden.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn doorsnee uitkomsten. Er zijn ook mensen die
het slecht naar hun zin hebben, slecht
leven, met iedereen overhoop liggen en
gezondheids- of psychische problemen
kennen.
onen
We richten ons in dit stuk voornamelijk op de doelgroep van De OudRotterdammer, De Oud- trechter en De

Oud-Hagenaar. Voor de hand ligt dat
ouderen financieel het steeds beter krijgen dan vroeger. T ch geven ze minder
uit dan jongeren. Huishoudens met een
hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder
besteedden in 2008 gemiddeld 2 .800
euro. Ruim 30 procent hiervan ging
naar de woning. Ouderen geven vooral
minder geld uit aan verkeer en vervoer
en aan ontwikkeling en ontspanning.
Mensen in de stad zijn minder tevreden
over hun woning dan die op het platteland en in kleinere gemeenten leven.
Daarin is ook nog verschil tussen het
hebben van een eigen woning en een
huurwoning. Van de laatste groep is nog
altijd gemiddeld bijna 81 procent in het
algemeen (stad en platteland) tevreden
over hun woning. Hoe ouder hoe meer
tevredenheid over de woning. Hetzelfde geldt voor de woonbuurt. Van de
75-plussers is zelfs 1 procent daarover
(zeer) tevreden.

Logisch is natuurlijk dat hoe ouder men
wordt, hoe sneller men de arbeidsmarkt
verlaat. Het hoogst is de uitstroom
meestal door (vervroegde) pensionering
- onder de 55- tot 65-jarigen.
ezondheid
Over de gezondheid van mensen zijn
heel veel statistische gegevens beschikbaar. We pikken de beruchte longkanker
eruit. De bruto sterfte aan longkanker
(bij alle leeftijdsgroepen) is bij mannen
tussen 1 81 en 2008 gedaald van 100
naar 7 per 100.000 inwoners. Bij
vrouwen steeg die echter van 10 naar 3
per 100.000 inwoners.
Het verschil ligt in de ontwikkelingen
bij het roken. Het percentage rokers bij
mannen is van 0 procent eind jaren ’50
gedaald naar 30 procent in 200 . Bij
vrouwen was er eerst nog sprake van
een stijging van 30 procent eind jaren
’50 naar ruim 0 procent eind jaren ’60,

gevolgd door een geleidelijke daling
naar 26 procent in 200 .
Doordat longkanker zich pas tientallen
jaren na de blootstelling aan sigarettenrook ontwikkelt, worden de gevolgen
van de afname in het roken bij vrouwen
naar verwachting pas de komende jaren
geleidelijk zichtbaar in de incidentie- en
sterftecijfers, stelt de studie.
Politiek is thans zeer relevant dat de levensverwachting ook boven de 65 jaar
ink toeneemt. Vandaar ook en vooral
uit kostenoverwegingen zijn er volop
maatregelen op komst om de AOW- en
pensioenleeftijd te verhogen.
Steeds meer partners trouwen niet meer,

maar gaan samenwonen. Opmerkelijk
is dat n op de zes ongehuwden die
zonder partner woont een latrelatie
heeft of daaraan de voorkeur zou geven.
Dat aandeel neemt toe met de leeftijd.
Onder de ongehuwde 50-62 jarigen
vindt ruim een kwart dat.
Tenslotte de immer aanwezige irritatie
van bewoners onderling over hondenpoep. Bijna een derde van de bevolking
geeft aan dat er (te ) vaak hondenpoep
op straat ligt.
e gehele oek s erug e le en o
.c s.nl o s e es ellen he C S
oor
.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals erfrecht belastingen en andere financi le zaken w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar Postbus
A Den aag raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’
Sociale voorzieningen
iet tweemaal premie
voor ziektekosten
n e
ga k o - ar ge lee d
e ens oen na ru
aar
de el de erkge er e he en ge erk .
n ar ner hee al
. aar an
ord
euro er aar aan orger eker ngs e
ngehouden.
aarnaas s olled g er ekerd
de
en e aal daar oor c rca
euro er aar. e aal dan n e
ee aal de as s er eker ng
Dat zijn twee verschillende zaken. De
ZVW is een inhouding naar rato van
het inkomen. Die van de OHRA is
de nominale (vaste en eigen) premie
die een ieder moet betalen plus - voor
zover men zelf dat wenst - een aanvullende verzekering.
A of bijstand voor
gedeeltelijke A -er
k en aar en en n
door een
ongeluk gehad n de
eland. n
kreeg k e ndel k n le selschade u gekeerd an de erkge er. oor
de n eu e e en he k een her eoordel ng gekregen oor de
en en
k a gekeurd. oor de res al
k nu n de . ls k na dr e aar oor
da deel nog geen erk he ge onden

ko k olgens de
n de s and.
a s olgend aar. oe k dan eers
n er ogen o aken o oor
s and n aan erk ng e ko en e
u ker ng an de le selschade as oor
co ensa e an nko en.
Een lastige vraag. kunt die dan ook
beter (en eerlijk) aan de Sociale Dienst
in uw gemeente voorleggen. Wij kennen uw situatie niet precies en daarom
maken wij een voorbehoud. Want
volgens ons komt u niet in de WWB
(bijstand), maar in de IOAW (dat is
bijstand zonder vermogenstoets).
Als dat laatste het geval is, mag u uw
letselschade-uitkering gewoon houden.
Is het eerste het geval dan zal u daarop
eerst moeten interen tot het vrij te laten
vermogen is bereikt voor een alleenstaande van thans 5 80 euro.

Samenlevingskwesties
abestaandenpensioen
delen met e doet pijn
ls n an o erl d al k n
na es aanden ens oen oe en delen
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ech sche d ng. e res an de ens oeno ou aren ou oor
n.
oe el he eers e hu el k slech s dr e
aar hee geduurd en he eede da
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nu al
g aar
gaa er dus een n e onaan enl k deel
an he ens oen naar de eers e ech geno e doorda de oorhu el kse
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g
hu el ks aren an n an en
er es en u en de ens oeno ou
an na n e allen.
a ge eur er anneer de eers e ech geno e o he o en an o erl den
an n an n e eer n le en s ls
he
onder na es aanden ens oen
n e door de eers e ech geno e ord
o ge s en haar adres l on ekend
kan k dan aans raak o he gehele
ens oen doen gelden ee he ens oen onds n k es e c. . de er ekeraar
de l ch
n o en er elde s uaes o de hoog e e rengen
Pensioenverevening vindt altijd plaats
over de periode dat iemand gehuwd is
geweest of duurzaam heeft samengewoond Als iemand voor de tweede
keer huwt of duurzaam gaat samenwonen, dan zullen wat betreft de pensioenverevening de partners evenredig
nabestaandenpensioen krijgen. Tegenwoordig worden overigens de rechten
op een nabestaandenpensioen omgezet

op een eigen recht op pensioen van de
ex-partner op 65 jaar. Als het pensioen
op 65 jaar is opgebouwd, dan gelden
uiteraard alleen de huwelijksjaren tot
die datum mee. Immers het nabestaandenpensioen is dan afgerond Dus uw
conclusie dat uw huwelijksjaren mist,
is niet van toepassing. Mocht de eerste
echtgenote overlijden dan hangt het
van het pensioenreglement af of de
tweede (en bestaande) echtgenote het
volle pond aan nabestaandenpensioen
krijgt. Die vraag moet u stellen aan
het pensioenfonds van uw huidige
man. Vaak is dat het geval en bestaat
het nabestaandenpensioen uit een
percentage (veelal 70 procent) van het
ouderdomspensioen van uw man. Als
hij overlijdt, en zijn eerste vrouw leeft
nog, dan zal dat nabestaandenpensioen
tussen beiden verdeeld moeten worden
conform de voorwaarden voor pensioenverevening. Het adres van de ex is
altijd te achterhalen. Zelfs als dat niet
lukt, dan krijgt u die rechten niet. Ze
blijven namelijk staan totdat het adres
is gevonden. Het pensioenfonds houdt
u niet op de hoogte van de uitbetalingen aan de eerste ex van uw man.
Dat gaat u namelijk niks aan. Mocht
onverhoopt uw man overlijden, dan
kunt u wel vermoeden dat een deel van
het nabestaandenpensioen aan een ex
wordt uitgekeerd. Als u ernaar vraagt

bij het pensioenfonds zal men dat in
die situatie ook erkennen, zonder overigens nadere gegevens te verstrekken.
aardestijging huis
bij echtscheiding
n n ech sche d ngscon enan s aa
le erl k da de an oor een esde
deel e genaar an de on ng s onder
de er l ch ng o aan de rou u e
keren een aal de deel an de aarde
er anuar
elke aarde
ar en s ellen o
. gulden.
an de rou ko derhal e oe een
edrag an
. gulden. hu s s
nu eel eer aard. s n deel ook
eegegroe d
In het convenant staat wat u moet
krijgen. Is dat bedrag inmiddels uitgekeerd, dan is de kwestie afgehandeld
en heeft u uiteraard geen recht meer
op toekomstige waardestijgingen. Is
het bedrag nog niet betaald, dan kunt u
kredietrente in rekening brengen. Dat
maakt het allemaal weer ingewikkelder en als uw ex-partner nog niet
tot uitbetaling wil overgaan vergt dat
incassoprocedures. Cruciaal is dus of
u uw deel al uitbetaald hebt gekregen.
Als u nog steeds medeaandeelhouder
in het huis bent, dan wordt het een heel
andere zaak.
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pera uid opent het theaterseizoen
0 0 0 met Der osenkavalier
van ichard Strauss. p donderdag
december is deze laatromantische
opera te zien in het ucent Danstheater. et is een komische opera in drie
akten over tijd, leeftijd en liefde op
het eerste gezicht.
Richard Strauss componeerde ‘Der Rosenkavalier’ geheel in de stijl van Mozart. Het is een
vrolijke maar ook serieuze opera die door de
heerlijke dansmelodieën het Wenen van begin
20e eeuw betoverde. De opera was bij de allereerste uitvoering al een groot succes en deed
met weemoed deed denken aan die goede oude
tijd. Strauss toont zich in ‘Der Rosenkavalier’
een ware romanticus, met een aantal zwierige
aria’s en een prachtig vocaal trio. Na een van
de mooiste ouvertures uit de operageschiedenis
gaat het doek open en ontvouwt zich het hartstochtelijke verhaal van een soldaat die verliefd
wordt op het verkeerde meisje. Duits gezongen,

o
Royaal V

ca a l

zaterdag 18 december
20.15 uur

met Nederlandse boventitels.
Theater: Lucent Danstheater
Datum: donderdag december 2010, 1 .00 uur
Normale prijs: 1e rang 5,00 / 2e rang 35,00
ezersaanbieding
Als lezer van de Oud Hagenaar bieden wij u
graag een leuk cadeau aan. Koop nu een kaartje
voor der Rosenkavalier en ontvang het programmaboekje er gratis bij
Reserveren: bel 070 88 00 333
o.v.v. de actiecode ud agenaar.
De actie is geldig tot dinsdag 7 december.

Werner
Güra
Winterreise
van Schubert
Nieuwe Kerk
info & tickets
www.philipszaal.nl
070 88 00 333

klassiek aan het

Spuiplein
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cipo org

v o or d e 5 5 -pl u s s er ui t D en H a a g
DE website
IPO Post us 363

S:
ezond

AC

onen

Met de winter weer voor de deur zullen we de
kachel vaker en langer aan hebben. Of het nu
vriest of juist regent op zijn winters, het is dan
heerlijk om de deuren en ramen dicht te houden
en de kachel lekker aan het werk te zetten.
Alleen moet u daarbij oppassen voor vochtophoping en koolmonoxidevergiftiging. Vocht, door
te weinig ventilatie, kan leiden tot schimmelvorming, ongedierte of kilte en uiteindelijk tot
gezondheidsklachten. Koolmonoxidevergiftiging
is een onzichtbare sluipmoordenaar. Elk jaar
weer sterven er gemiddeld elf mensen aan.
Over deze onderwerpen maakte de afdeling
Leefomgeving van de GGD Den Haag twee
informatieve folders. Ze zijn verkrijgbaar in de
bezoekersruimte van CIPO in Het Nutshuis. Op
de website van CIPO, www.cipo.org, kunt u ze
ook downloaden. Dit najaar en komende winter
brengt de GGD dit onderwerp onder de aandacht
met de naam Gezond Wonen. Behalve de folders
omvat deze campagne ook een tentoonstelling.
In januari zal die te zien zijn in buurthuis Parada
aan de Van Limburg Stirumstraat.
Vragen over het binnenmilieu in huis en gezondheid Daarmee kunt u terecht bij de afdeling
Leefomgeving van de GGD Den Haag,
tel. 353 71 82,
e-mail gezondheidenmilieu ocw.denhaag.nl.

Buse cursies
ieuwe aagse School

Voor ca. 150.000
inwoners van Den
Haag is het werk van
de Nieuwe Haagse
School de dagelijkse
woon- en leefomgeving. Architectuurhistoricus
Marcel Teunissen schreef daarover het boek
‘Schoone Eenheid. De stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse School’. Hij kreeg
er onlangs de Die Haghe Prijs voor. Teunissen
organiseert op zondag 12 december een excursie
per bus langs werk van de Nieuwe Haagse
School. Deze excursie voert langs een aantal
topwerken en markante Haagse wijken. De toer
duurt van 11.00 tot 13.00 uur en kost 15,- p.p.
Vertrek- en eindpunt: busplatform Den Haag CS,
verzamelen een kwartier voor aanvang (bus van
Pasteur Reizen). Reserveren bij Marcel Teunissen, e-mail info denieuwehaagseschool.nl of
m.m.teunissen caiway.nl.

V AA

CP

2 0

P Den Haag 070 36 3

int ren t nieu e
iektekostenver ekerin en

Als de maand december aanbreekt, denken de meesten van
ons maar aan één ding: Sinterklaas. ou ja, anderen zijn alweer
weken in de ban van Kerst, afgaande op sommige winkels en gevels. Maar december betekent nog iets anders: aandacht voor uw
ziektekostenverzekering. w verzekeraar doet u een aanbod voor
een nieuwe polis, en andere verzekeraars proberen u te bewegen
tot een overstap.
Welke verzekering bij u past, is natuurlijk een heel persoonlijke kwestie.
Daar gaan we hier dan ook niet op
in. Wel hebben we informatie over
verzekeringen die voor u interessant
kan zijn.
mgaan met dementie
Zo vergoedt zorgverzekeraar
niv -VGZ-IZA-Trias ( VIT) vanaf
volgend jaar een cursus omgaan met
dementie. Deze cursus is bestemd
voor mantelzorgers van mensen
met dementie. VIT is de eerste
verzekeraar in Nederland die dit gaat
vergoeden.
De cursus waar het om gaat, ‘Dementie de Baas’, bestaat uit acht lessen.
Let op: dit is een digitale cursus, die
via een speciale internetsite loopt.
De cursus leert mantelzorgers vooral
naar zichzelf te kijken en op een
praktische wijze hun eigen grenzen
en problemen te onderkennen. Zij
leren hoe ze kunnen omgaan met
probleemgedrag, hoe belangrijk het is
dat ze tijd voor zichzelf nemen en hoe
ze hulp kunnen vragen. De cursisten
worden persoonlijk begeleid door een
professionele hulpverlener.
Daarnaast kunnen ze op de internetsite tips en informatie over dementie
en mantelzorg vinden. Ze kunnen er
ook een zorgdagboek bijhouden en
ervaringen uitwisselen met andere
mantelzorgers.
De ervaringen van mantelzorgers met

de cursus zijn heel positief.
Bij het ter perse gaan van dit nummer
was nog niet bekend hoe de vergoeding van Dementie de Baas in zijn
werk gaat. Die informatie zal in december worden bekendgemaakt. Wel
is al duidelijk dat VIT een eigen
bijdrage van 80 euro zal vragen.
orgverzekeringen 0 0
Er zijn voor 2011 natuurlijk veel
meer zorgverzekeringen in de aanbieding. Wilt u de diverse mogelijkheden eens bekijken, of vergelijken
Dat kan ook heel gemakkelijk op
internet. De nieuwe zorgpolissen
staan op de website www.kiesBeter.
nl. Daar kunt u dus ook de nieuwe
polis die uw eigen zorgverzekeraar
aanbiedt, vergelijken met andere mogelijkheden. Ook kunt u er bekijken
hoe de ervaringen van klanten met de
diverse verzekeraars zijn. Zo kunt u
uitvinden of het misschien interessant
is om over te stappen.
emeentelijke
zorgverzekering
Woont u in Den Haag en hebt u een
inkomen tot 110 van de bijstandsnorm Dan kunt u zich aansluiten bij
de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Den Haag. De
gemeente betaalt hierbij een deel van
uw aanvullende premie. Voor 2011
hebt u de keuze uit twee verzekeraars: IZA Cura en Azivo. Beide

bieden een standaardverzekering plus
een aanvullend pakket. bent dus
uitgebreid verzekerd, ook voor de
tandarts en de fysiotherapeut. Bijzondere bijstand voor medische kosten is
in het verzekeringspakket opgenomen die hoeft u dus niet apart aan te
vragen. w medische achtergrond is
niet van belang en rekeningen hoeft u
niet voor te schieten.
Wilt u overstappen naar deze collectieve verzekering van de gemeente
Dan moet u zich v r 13 december
2010 aanmelden bij IZA Cura of
Azivo. Op de stadsdeelkantoren liggen informatiemappen klaar.
kunt ook kijken op de website

www.denhaaghelpt.nl.
Andere verzekeringen
Voor ouderen zijn er nog meer mogelijkheden. Veel ziektekostenverzekeraars bieden hen korting. De korting
is afhankelijk van leeftijd en van de
aanbiedende organisatie of verzekeraar. Hierover kunt u meer informatie
krijgen in het bezoekerscentrum van
CIPO in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk).
Daar ligt een informatieoverzicht
over ziektekostenverzekeringen klaar.
kunt ons ook bellen (tel. 36 38
18) of mailen naar cipo cipo.org.

Agenda

nlangs was er een talentenbeurs
e a scha ng an de s r enkaar eraan e ko en aarsch nl k n e ruar . aaro orden er her en der n or a e voor 50-plussers. elaas heb ik
eenko s en georgan seerd rond de raag hoe erk de o -ch kaar elke soor en n er hoe kun u e o laden hoe erk he
die gemist. anneer komt er weer nchecken en u checken en .
zoiets
3, 10.00-12.00 uur. Meer informatie
ringleiding. Wijk- en dienstencentrum
oensdag 8 december:
of aanmelden Visio Den Haag, Alicia
De Groene Loper, Van Royenstraat 2,
Binnenkort al De Gouden Jaren Talentenbeurs informatiebijeenkomst
Neuteboom, tel. (088) 585 2 00 of
Voorburg, 1 .00-16.00 uur (zaal open
gaat de Haagse stadsdelen in. Op december
ov-chipkaart voor
denhaag visio.org.
13.30 uur). Aanmelden vooraf is niet
is de eerste: in het Museon, van 17.00 tot 20.00 reizigers met een
nodig, maar er is plek voor maximaal
uur. kunt er ongeveer twintig organisaties,
visuele handicap.
60 mensen.
hun mensen en hun vrijwilligerswerk leren
Jan Meerpoel, lid van de landelijke
oensdag 8 december:
kennen. Informatie: HOF Promotie Haags
werkgroep OV-chipkaart van Visio,
informatiebijeenkomst ovVrijwilligerswerk, tel. (070) 302 83.
expertisecentrum voor slechtziende en
chipkaart eidschendamDinsdag
december:
blinde mensen, geeft voorlichting over
Voorburg.
voorlichting over de ovHebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in
het gebruik van de kaart. Hij gaat in
chipkaart voor senioren en
De HTM verzorgt een informatiebijHet Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk). We
op
de
problemen
voor
mensen
met
een
mantelzorgers
eenkomst
voor
ouderen
bij
Woej,
met
zijn op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben
daar ook allerlei folders, gidsen en formulieren voor u beschikvisuele beperking en bespreekt mogeveel gelegenheid voor het stellen van
georganiseerd door V R Welzijn
baar. Of bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.
lijke oplossingen. Visio, Bordewijklaan
vragen. Voor slechthorenden is er een
Mariahoeve. Een medewerker van de

NS informeert u over het gebruik van
de ov-chipkaart en beantwoordt vragen.
Wijk- en Dienstencentrum Mariahoeve,
Ivoorhorst 155, 1 .00-15. 5 uur. All n
toegang met een gratis entreekaartje,
tot december te krijgen bij i-Shop
Mariahoeve/receptie WDC Mariahoeve,
Ivoorhorst 155, tel. 3 7 00 1. En: vol
is vol
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onderlijke deuntjes en rare rijmpjes
D e kke o

en halve eeuw geleden zongen we over kadulletjes en tantes uit Marokko. Maar Kadulletjes
at zijn dat eigenlijk n de Marokkaanse tantes kwamen. f we het wilden of niet.

We waren allemaal wel eens
ergens lid van. De padvinderij. Het
bosvolkje. Een religieus getinte
jeugdclub. Of je ging met school of
met de sportclub op werkweek of op
vakantie. En dan werd er gezongen.
De meest rare liedjes. De tekst sloeg
vaak helemaal nergens op. Gelukkig
maar. Want als de tekst in dienst had
gestaan van een of andere politieke
beweging, ideologie of godsdienst
was er sprake geweest van muzikale
indoctrinatie. Een enkele keer ging
het mis. Dan zongen we:
o ro ro s nd alle e ner kle der
o ro ro s alles as k ha
aru l e ch alles a so ro s
e l e ner scha e n soc al s er
ar.

ot rot rot s

alle e e kle er

rant voor de 50-plusser

Gelukkig was
ons liefje ook
nog wel eens
bakker, matroos
of schoorsteenveger waardoor
onze kleren
respectievelijk
a te
arokko
wit, wit, wit,
blauw, blauw, blauw en zwart, zwart,
zwart waren. Maar meestal was het
volstrekte lariekoek wat we zongen.
Over de koning van Siam. Die het
zo koud had dattie z’n kop kop in
de kachel gedouwd had. Of het ging
over een tante uit Marokko. Wie had
er een halve eeuw geleden nou een
tante in Marokko Niemand toch
Nou, dan kon je nietsvermoedend
zingen dat ze komt, hiep hoi. En bis:
En ik heb een tante in Marokko en
die komt. Hiep hoi. En nu allemaal:
En ik heb een tante in Marokko,
een tante in Marokko, een tante in
Marokko en die komt. Hiep hoi. Niet
zelden wisten we niet eens w t we
zongen. Want waar ging : A ramsamsam A ramsamsam. Koeli koeli koeli
koeli koeli ramsamsam nou eigenlijk
precies over En zelden zal iemand
zich het hoofd gebroken hebben over

de vraag wat een aap nou precies
op zee doet. Maar op de werkweek
wisten we het antwoord maar al te
goed: zich vlooien uit weemoed.
Tralalalalala. En ik ben zo blij. Joep
En ik ben zo blij. Joep. it.
Drei apanezen
En vergeet die drie
Japanners niet. Drei
Japanezen mit ein
contrabas. Standen auf die stra e
und spielten was.
Kam die polizei
Was ist da Drei
Japanezen mit ein
contrabas Onmiddellijk gevolgd
De ko
door hetzelfde
o
liedje maar dan
alles met een o. Dro Joponozen mot
on controbos. Stondon oof do stro e
ond spoolten wos. Onzovoorts. En
waarom ook niet een keer met een
IJ Drij Jijpijnijzen mijt ijn cijntrijbijs. Stijndijn ijf . IJnzijvijrts.
Een vriendje van mij voerde ooit
bij een kampvuur een act uit bij
het wonderschone gezang: ‘Mijn
hoed die heeft drie hoeken. Drie

hoeken heeft mijn hoed. En had hij
niet drie hoeken. Dan was hij niet
mijn hoed’. Dat lied werd een keer
of tig herhaald waarbij steeds weer
een volgend woord werd vervangen
door een gebaar. Bij ‘hoed’ moesten
we bijvoorbeeld onze hand op het
hoofd leggen. En bij ‘drie’ moesten
we drie vingers
opsteken. Op het
laatst zat iedereen
als een gek met z’n
armen te mimen en
alleen ‘En had’ en
‘was’ werd dan met
grote tussenpauzen
gezongen want daar
was geen gebaar
voor. Ziet u het voor
va a
u Dat stel zwaaiD
ende idioten bij het
kampvuur midden in
de nacht En dat damhert, dat daar
achter een boom stiekum naar keek
en onmogelijk meer kon volhouden
dat de mens een superieur ras was
De dikke dominee
En dan had je natuurlijk de dikke
dominee. Jawel. Tararaboembiee.
Die had zijn gat verbrand. Al aan de

ee!

kachelrand. Diepgaande studie leert
ons dat men vroeger inplaats van
‘dikke’ dominee, ‘blikken’ dominee
zong. Een blikken dominee was een
onbevoegde dominee die vaak aan
het hoofd van een sekte stond.
at ben je oliedom
Ik zat vroeger op de lagere school
bij Hansje Koppeschaar. De vader
van Hansje had op de melodie van
Tararaboemdiee een eigen versie
gemaakt van het lied. Dat ging zo:
‘Zeg, Hansje Koppeschaar. Wat
staan je benen raar. Wat staan je benen krom. Wat ben je oliedom ’ Vaak
zongen we dat in de klas terwijl de
meester de maat sloeg. Als ik nu
Hans Koppenschaar google zie ik
dat hij endocrinoloog bij het MC is
geworden. Het is dus gelukkig toch
nog goed met hem gekomen.
Ook last van rare versjes Mail naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Alcohol en medicijnen:
geen goed huwelijk
Een wijntje of biertje op zijn tijd kan lekker en gezellig zijn. Maar als u de
55 bent gepasseerd, is het extra belangrijk om verantwoord om te gaan
met alcohol. Op hogere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol minder goed.
Daardoor is er een groter risico dat u valt en er is meer kans op schade
aan de lever en hersenen.
Gebruikt u medicijnen? Pas dan extra op met drank. Sommige medicijnen
werken niet meer goed en andere maken het eﬀect van alcohol sterker.
Drink geen alcohol in combinatie met:
• Slaap- en kalmeringsmiddelen
• Medicijnen bij allergie, diabetes en psychische klachten
• Pijnstillers zoals aspirine en ascal
Wat is verantwoord alcoholgebruik?
• Mannen: niet meer dan twee glazen per dag.
• Vrouwen: niet meer dan één glas per dag.
• Twee dagen in de week niet drinken. Zo voorkomt u afhankelijkheid
van alcohol.
Wilt u in gesprek over uw alcoholgebruik? Neem dan contact op met uw
huisarts of met preventieorganisatie Context, telefoon (070) 391 81 91,
www.context.nl.
Deze advertentie maakt deel uit van de campagne Den Haag, een Frisse Blik op alcohol van de
gemeente Den Haag. Kijk ook op www.frisseblikopalcohol.nl , op www.cipo.org of op www.drinktest.nl .
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De Sudoku’s zijn dit keer aan de zeer pittige kant Maar u kunt er ook een pittige prijs mee winnen Alle inzenders die ditmaal het goede antwoord insturen, maar ook de goede antwoorden in de kranten van dinsdag
december nr. 5 en 8 december nr.
, loten mee om de ackpot-prijzen De drie winnaars 00 euro 50
euro
5 euro worden in de krant van dinsdag 8 januari 0 bekend gemaakt.
Daarnaast doet iedereen gewoon elke keer mee met de normale prijstrekkingen per nummer.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 22 van 2
november presenteerden we ook
vier Sudoku’s. De complete reeks
die werd gezocht luidde: 7-3-8-8.
We trokken vijf prijswinnaars, die
allen de dubbel CD van Sjaak Bral
krijgen opgestuurd.

Sudoku A

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

1 8
5 7

6 9

8

9
2

6
7

7
4

Dinsdag

6

8
5 3

7
5 8

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

Sudoku D

2
4 3
7
4
3

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

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar

1
6

3

Sudoku Nr 2
Postbus 260 6
2502 GA Den Haag

december

Sudoku C

8
2

8
3
1

nzendingen
Wederom liep een aantal inzenders
een prijs mis door geen woon- of
postadres te vermelden. Denkt u
daar toch a.u.b. aan, u doet zichzelf
tekort Vermeldt bovendien op uw

Sudoku B

9 7
4

briefkaart of in de onderwerpregel
van uw e-mail het nummer van de
krant (in dit geval dus bijvoorbeeld
Sudoku Nr 2 ) We moeten uw
oplossing van de nieuwe puzzel, de
vier Sudoku’s, binnen hebben op
uiterlijk:

H. Overduin, te Leidschendam
Paul Stikvoort, te Zoetermeer
Paul de Vries, te Zoetmeer
G. Weerdenburg, te Den Haag
Lilou van der Veer, te Den Haag

‘ ’ in C een ‘7’ en in D een ‘3’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8- -7-3.

moet ook deze keer 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.
Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in
het grijze vakje een ‘8’ in B een

9 7
7 8
5
4

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

4 9 3
8
5
9
3 6

7

4 9
6
8

1
5 4 6
8

2
1
2

Voordelige Kerst
met Kringloop Holland
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
Beresteinlaan 2 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag

10% korting
op al uw aankopen!
met uw Ooievaarspas
of Vaste Klantenkaart

3
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75 jaar en
toekomst ers ectief
p 5 november 0 0 hield de Co peratieve Vereniging De Volharding voor zijn
leden een feestelijke dag. Meer dan 00 leden waren in het gebouw van Concordia aan het oge and in Den aag aanwezig. et werd een feest van herkenning. Velen kenden elkaar al vanuit lang vervlogen tijden. et bleek wel dat de
aanwezigen het de afgelopen decennia als een gemis hebben ervaren dat er
zo weinig gedaan is aan het ledencontact. Maar het bevorderen van contact en
onderlinge samenhang is een speerpunt in het beleid van het huidige bestuur.

Nadat het gebak en de koffie waren genuttigd,
werd er een gevarieerd ochtendprogramma
afgewerkt. De bekende Haagse journalist Casper
Postmaa, die tientallen jaren in de Haagsche
Courant kronieken over de mooiste stad van het
land schreef, vertelde over zijn bijdrage aan het
75 jarig bestaan. Alle leden van De Volharding
ontvangen namelijk in de tweede helft van volgend jaar zijn mooie boek Eerst Napels zien
tien verhalen met een einde .
Dat de Volharding een stuk van de geschiedenis en cultuur van Den Haag uitmaakt sinds
1880 werd ook duidelijk in het boeiende verhaal
van Koos Havelaar. ( treft zijn relaas aan op
de middenpagina van deze krant). Zonder De
Volharding was de geschiedenis van onze stad
een stuk kaler geweest. Een aantal van zijn
foto’s worden hier en elders in De Oud Hagenaar
afgedrukt. In de zaal werden vele foto’s herkend
en dat leidde tot geroezemoes.

aak ral ver aakt e le e e
est voor ou ers

at e tra

Sjaak Bral
Vervolgens trad de enige echte Haagse cabaretier, praatjesmaker en grappenverteller Sjaak Bral
op. Je vraag je af waar hij het vandaan haalt. De
zaal ging plat en er werd zoveel en hard gelachen
dat er zelfs tranen moesten worden weggepoetst.
Sjaak is trouwens al levenslang lid van De Volharding en deed natuurlijk extra zijn best omdat
zijn ouders ook bij De Volharding zijn aangesloten onder het publiek in de zaal zaten.
In de gesprekken na a oop werd duidelijk dat
de vereniging wel toekomst heeft als we maar
bereid zijn om er meer van te maken dan alleen
maar een uitvaartvereniging die voor zijn leden
een grote korting verstrekt. Om te beginnen zal
er vanaf nu elk jaar een ledendag worden gehouden, met telkens een nieuw thema.
ieuwe initiatieven
De Volharding heeft momenteel meer dan 30.000
leden, van wie velen zich echt betrokken voelen
bij de vereniging. Op de laatste mailing kwamen
bijvoorbeeld 2.000 reacties binnen. Bovendien
komen er de laatste tijd weer ink wat nieuwe

Westdoc: Sinterklaas, wie kent ‘m niet?
De intocht, compleet met stoomboot en
schimmel, schoen zetten en pakjesavond.
Sinterklaas is en blĳft een uniek volksfeest. Een beleving voor jong en oud. Dat
proef je in de Westdoc ‘Sinterklaas, wie
kent hem niet’ op TV West.
Westdoc gaat deze week dus over de wereld van Sinterklaas, volgens het Nederlands Centrum voor Volkenkunde nog altĳd de belangrĳkste traditie in Nederland.
De TV West-verslaggever ging daarvoor
onder meer op pad met Ria Kemp, die zich
elk jaar weer inzet voor de intocht. En hĳ
laat de kĳkers meeleven met Nootdorpse kleuters bĳ wie de spanning oploopt als de komst
van de goedheiligman nadert. Een deskundige laat zĳn licht schĳnen over ‘Sinterklaas als
boeman’: is de goedheiligman alleen nog maar vriendelĳk of kan hĳ anno 2010 ook nog
streng zĳn?
Kĳken dus: woensdag 1 december naar Westdoc: ‘Sinterklaas, wie kent hem niet?’. Vanaf
17.22 uur op TV West. Daarna is de documentaire, net als alle eerder uitgezonden Westdocdocumentaires, terug te zien op www.westonline.nl.

Successen van ADO natuurlijk te volgen
bij Omroep West
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leden bij, in de afgelopen anderhalve maand alleen al een 150-tal.
Voor de nabije toekomst staan nieuwe initiatieven op stapel. Zo probeert De Volharding de medewerking van de Gemeente Den Haag te krijgen
om een eigen crematorium te bouwen. Verder is
het de bedoeling om in 2011 voor leden nieuwe
mogelijkheden te ontwikkelen op internet, zoals
een persoonlijk ‘blog’ of een ‘chatbox’ in elk
geval iets dat het voor de leden makkelijk maakt
om contact met elkaar te leggen en onderhouden.
In de tussentijd roepen wij de leden op om eens
na te gaan of hun kinderen of kleinkinderen ook
bij De Volharding zijn aangesloten. Zij kunnen
zeker als familielid zonder kosten lid worden van
de vereniging. kunt ze dat vertellen omdat u
al jaren lid bent zonder dat u contributie behoeft
te betalen. De Volharding is een van de grootste
zo niet de grootste lokale vereniging. Maar wij
kunnen dat alleen blijven als u nieuwe leden
voor ons kunt werven. Wij op onze beurt zullen
de leden blijven verrassen met nieuwe leuke
voordelen.
In de tweede helft van 2011 is er trouwens n g
een officiële bijeenkomst met een receptie waarvoor ook de zakelijke relaties van De Volharding
in de gelegenheid worden gesteld om aanwezig
te zijn.
Mr. Constant Martini
Voorzitter De Volharding

Het gaat goed met ADO. Heel goed zelfs. Het is dit seizoen
dus vaak feest in de uitzendingen van dé sportzender van
de regio: Omroep West. Fans kunnen voor ADO-nieuws
terecht op radio, televisie en internet. En in het ADO-stadion.
Omroep West besteedt veel aandacht aan de verrichtingen van
ADO Den Haag. Altĳd al. Zo zĳn alle wedstrĳden live te volgen
op 89.3 FM in een speciale uitzending van Radio West Sport. Nagenieten en napraten gebeurt elke vrĳdag in de ADO-praatshow
Vak W op TV West. Ook TV West Sport brengt elk weekend het
laatste nieuws rond de club. Op www.westonline.nl is wekelĳks het korte bulletin ADO
in 90 seconden te zien, dat ook draait op schermen in het ADO-stadion in het Forepark.
Uitzendtĳden én het laatste sportnieuws zĳn te vinden op de website van Omroep West:
www.westonline.nl.

Kerstboomalarm op Radio West

De dag na Sinterklaas schakelen Radio West-presentatoren Patrick van Houten, Dieuwertje
Blok en Ron Davids over naar de kerststemming met een kerstbomenaktie in de Ochtenden de Middagshow. Van maandag 6 tot en met vrĳdag 10 december klinkt op Radio West
regelmatig het kerstboomalarm. Dat is het signaal voor luisteraars om te bellen en kans te
maken op een kerstboom, een waardebon om voor 50 euro kerstversiering te kopen én kerstcadeaus om onder de boom te leggen.
Het Kerstboomalarm klinkt alleen in de programma’s De Ochtendshow (9-12 uur) en De
Middagshow (14-16 uur) op 89.3 Radio West.

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

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

Maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Varen als toen
Verkeersjournaal
Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
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:
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
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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

